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แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  

บทท่ี ๑ 
สภาพทั่วไปของจังหวัด (ข้อมูลพื้นฐาน) 

 
 1.สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี 

       1.1.ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี  
                      จังหวัดกาญจนบุรีตั้ งอยู่ที่  ลัดติจูด : 14 01N เเละ ลองจิจูด  : 99 32E อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม
ของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองข้างเคียง ดังภาพ  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
  เมียนมา 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี  
ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดราชบุรี 

          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี  
     เป็นแนว เขตแดนระหว่างประเทศ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดกาญจนบุรี  
              ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้้าส้าคัญสองสายคือ แม่น้้า

แควใหญ่ และแม่น้้าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้้าแม่กลอง ที่บริเวณอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มแม่น้้า พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก
เป็นเทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงมาทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก เป็นป่าไม้ 
และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ย  ๆ  
แต่แห้งแล้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้า มีความอุดมสมบูรณ์  
แบ่งออกได้เป็น 3 เขต  
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เขตภูเขา และท่ีสูง  
ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัย ถัดลงไป

ทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี  ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา ทอดยาวลงไปทางทิศใต้ และถือว่าเป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าล้าธารของจังหวัดบริเวณ 
อ้าเภอทองผาภูม ิอ้าเภอสังขละบุรี อ้าเภอศรีสวัสดิ์ และอ้าเภอไทรโยค  

เขตท่ีราบลูกฟูก  
ได้แก่ พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสลับเนินเตี้ย ๆ 

บริเวณอ้าเภอเลาขวัญ อ้าเภอบ่อพลอย อ้าเภอหนองปรือ อ้าเภอห้วยกระเจา และบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน  

เขตท่ีราบลุ่มแม่น้้า  
ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์บริเวณอ้าเภอท่าม่วงอ้าเภอ

ท่ามะกา อ้าเภอเมือง และบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน 

        1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
              สภาพพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้  และภูเขา พ้ืนที่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง พื้นที่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีมีสภาพท้องที่กว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป บริเวณที่ราบจะมีสภาพ
ภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่เป็นป่าและภูเขาจะแตกต่างไป          
คือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ในปี           
พ.ศ.๒๕๕๗ มีฝนตกประมาณ ๑๐๓ วัน ปริมาณน้้าฝนวัดได้ ๘๒๔.๔ มิลลิเมตร 

ปริมาณน้้าฝนรายเดือน พ.ศ. 255๕ – 2558 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
     
 
 
 

(ท่ีมา : ส้านักงานสถติิจังหวัดกาญจนบุรี)  
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 อุณหภูมิ และความกดอากาศเป็นรายเดือน พ.ศ. 2557 - 2558 
 

 
 
เดือน 

2557 2558 
 

อุณหภูมิ 
ความกด
อากาศ
เฉลี่ย 

 
อุณหภูมิ 

ความกด
อากาศ
เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ ย

สูง 
เฉลี่ ย
ต้่า 

สูงสุด ต้่าสุด เฉลี่ย เฉลี่ ย
สูง 

เฉลี่ย
ต้่า 

สูงสุด ต้่าสุด 

ทั้งป ี 28.8 34.7 23.1 37.7 20.5 1,009.4 29.2 35.1 23.7 38.0 21.4 1,010.5 
มกราคม 23.6 31.2 17.2 34.8 12.0 1,014.4 25.0 31.5 18.0 35.8 14.8 1,014.3 
กุมภาพันธ ์ 27.9 34.8 21.9 37.5 19.0 1,010.5 27.9 34.7 20.7 37.2 17.5 1,012.6 
มีนาคม 30.1 37.4 26.0 40.4 21.2 1,010.3 30.2 37.1 23.5 39.9 21.5 1,011.4 
เมษายน 31.3 38.3 25.6 41.0 23.0 1,008.6 31.1 38.0 24.1 42.3 19.3 1,009.9 
พฤษภาคม 31.5 38.2 25.7 40.0 23.3 1,007.6 31.9 39.7 26.8 40.4 25.0 1,008.0 
มิถุนายน 31.3 35.2 23.2 39.0 23.5 1,003.7 30.2 25.7 26.0 40.4 24.0 1,007.8 
กรกฎาคม 29.5 34.5 24.2 38.0 22.7 1,006.3 29.9 34.8 25.9 37.5 24.0 1,007.4 
สิงหาคม 28.7 34.2 23.5 38.3 22.4 1,007.8 29.8 35.1 25.5 38.0 24.0 1,008.1 
กันยายน 29.3 35.0 23.9 37.7 22.4 1,008.1 29.0 34.4 24.8 37.0 23.2 1,009.0 
ตุลาคม 27.9 32.6 22.7 35.0 21.2 1,010.8 28.5 33.3 24.0 35.3 22.0 1,011.8 
พฤศจิกายน 28.0 33.3 22.0 36.0 18.5 1,011.5 28.9 32.9 23.1 36.0 23.8 1,011.8 
ธันวาคม 26.3 31.8 21.5 35.0 16.2 1,013.4 28.0 33.9 22.0 36.3 8.2 1,013.7 

          (ท่ีมา : สถานีตรวจอากาศกาญจนบุรี)  

ความชื้นสัมพัทธ์ของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นรายเดือน พ.ศ. 2557 - 2558 
 

 
 
เดือน 

2557 2558 
เฉลี่ย สูงสุด ต้่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต้่าสุด 

ทั้งป ี 68 98 20 69 97 20 
มกราคม 64 95 23 64 95 28 
กุมภาพันธ ์ 65 95 20 63 97 22 
มีนาคม 65 96 20 65 92 20 
เมษายน 63 92 21 80 94 21 
พฤษภาคม 64 94 25 61 90 29 
มิถุนายน 54 82 56 69 96 30 
กรกฎาคม 70 96 40 69 96 41 
สิงหาคม 75 96 41 68 95 40 
กันยายน 71 96 35 75 97 40 
ตุลาคม 80 98 47 79 97 49 
พฤศจิกายน 75 97 44 73 97 45 
ธันวาคม 65 96 31 66 91 39 

          (ท่ีมา : สถานีตรวจอากาศกาญจนบุรี)  
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ปริมาณน้้าฝนของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นรายเดือน พ.ศ. 2557 - 2558 
 

 
 
เดือน 

 2557  2558 
ปริมาณ

ฝน 
จ้านวน
วันที่ฝน

ตก 

ปริมาณ
ฝน

สูงสุด 

วันที่
ปริมาณฝน

สูงที่สุด 

ปริมาณ
ฝน 

จ้านวน
วันที่ฝน

ตก 

ปริมาณฝน
สูงสุด 

วันที่ปริมาณ
ฝนสูงที่สุด 

ทั้งป ี 824.4 103 54.7 11 ก.ย. 966.5 98 60.5 11 ต.ค. 
มกราคม - - - - 25.7 2 23.5 8 
กุมภาพันธ์ 2.5 1 2.5 21 57.8 1 57.8 21 
มีนาคม 7.5 3 4.1 22 25.2 3 20.7 25 
เมษายน 59.1 5 40.2 24 52.0 6 32.8 22 
พฤษภาคม 95.5 6 49.8 27 10.2 7 4.7 23 
มิถุนายน 65.9 16 19.8 4 150.9 15 40.0 8 
กรกฎาคม 82.0 11 22.5 17 71.5 15 51.4 29 
สิงหาคม 119.1 20 18.4 23 50.0 13 13.9 13 
กันยายน 153.6 14 54.7 11 246.3 18 37.6 3 
ตุลาคม 170.9 17 44.5 29 263.6 14 60.5 11 
พฤศจิกายน 56.0 7 20.7 1 13.3 4 8.2 8 
ธันวาคม 12.3 3 7.1 4 - - - - 

          (ท่ีมา : สถานีตรวจอากาศกาญจนบุรี)  

 
 1.4 แหล่งน้้าธรรมชาติ 
         แหล่งน้้าธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี มีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ ล้าน้้าแควน้อย       

แควใหญ่ และแม่กลอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้สร้างเขื่อนกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าถึง ๓ เดือน คือ เขื่อนชิราลงกรณ์ ในพ้ืนที่อ้าเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนครินทร์ ในอ้าเภอศรีสวัสดิ์ 
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนมหัศจรรย์แห่งสายน้้าและขุนเขา และเขื่อนท่าทุ่งนา ในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง นอกจากนี้    
กรมชลประทานยังได้สร้างเขื่อนชลประทานเพ่ือการเกษตรอีก ๑ แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่กลองในพ้ืนที่อ้าเภอท่าม่วง 

 
 1.5 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุร ี

   จากข้อมูลของส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2558 
จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 12,176,968 ไร่ หรือ 19,483.15 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ป่าไม้ 
รวมทั้งหมดประมาณ 7,445,151 ไร่ หรือ 11,912.24 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 61.14 % ของพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก  
มีรายละเอียดดังนี้ 
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  ป่าสงวนแห่งชาติ 
 จงัหวัดกาญจนบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ จ้านวน 15 ป่า รวมเนื้อที่ประมาณ 5,014,485.25 ไร่ 
หรือ 8,023.18 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ 
 1. ป่าหนองโรง (105 พ.ศ.2505) ท้องที่ต้าบลหนองโรง อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
เนื้อทีป่ระมาณ 19,375 ไร่ 
 2. ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ ท้องที่ต้าบลดอนแสลบ, ต้าบลเลาขวัญ อ้าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 337,500  ไร่ 
 3. ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้้าน้อย (417  พ.ศ.2512)  ท้องที่ต้าบลลิ่นถิ่น อ้าเภอทองผาภูมิ
ต้าบลไทรโยค ต้าบลลุ่มสุ่ม ต้าบลสิงห์ ต้าบลศรีมงคล อ้าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 996,418 ไร่   
 4. ป่าเขาช่องอินทรีด้านตะวันออก (443 พ.ศ.2514) ท้องที่ต้าบลห้วยกระเจา  
อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อทีป่ระมาณ 37,500 ไร่ 
 5. ป่าห้วยเขย่ง (1,231 พ.ศ.2534) ท้องที่ต้าบลท่าขนุน, ต้าบลปิล็อก, ต้าบลหินดาด, 
ต้าบลลิ่นถิ่น อ้าเภอทองผาภูมิ และต้าบลไทรโยค อ้าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 376,320 ไร่ 
 6. ป่าเขาแสลงพัน (613 พ.ศ.2516) ท้องที่ต้าบลพนมทวน อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบรุี 
เนื้อท่ีประมาณ 1,040 ไร่   
 7. ป่าเขาช้างเผือก  (1,232 พ.ศ.2534) ท้องที่ต้าบลหนองลู, ต้าบลปรังเผล อ้าเภอสังขละบุรี 
ต้าบลปิล็อก, ต้าบลท่าขนุน อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 1,085,977 ไร่ 
 8. ป่าพระแท่นดงรัง (693 พ.ศ.2517) ท้องที่ต้าบลพระแท่น อ้าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 1,344 ไร่ 
 9. ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่สอง (723 พ.ศ.2518) ท้องที่ ต้าบลหนองรี  
อ้าเภอบ่อพลอย, ต้าบลเขาโจน, ต้าบลนาสวน, ต้าบลหนองเป็ด, ต้าบลด่านแม่แฉลบ อ้าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี เนื้อทีป่ระมาณ 750,000 ไร ่
 10. ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง (802 พ.ศ.2521) ท้องที่ต้าบล             
ไทรโยค อ้าเภอไทรโยค, ต้าบลหินดาด, ต้าบลท่าขนุน, ต้าบลปิล็อก, ต้าบลชะแล, ต้าบลลิ่นถิ่น อ้าเภอทองผาภูมิ, 
ต้าบลปรังเผล อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 542,500 ไร่   
 11 . ป่ าโรงงานกระดาษไทยแปลงที่ หก (913 พ.ศ.2523) ท้ องที่ ต้ าบลเขาโจด  
อ้าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ  101,562  ไร่ 
 12. ป่ าเขาท่าละเมาะ(989  พ.ศ.2526) ท้องที่ ต้ าบลหนองเป็ด,ต้าบลท่ากระดาน,  
อ้าเภอศรีสวัสดิ์,ต้าบลชะแล อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 6,781 ไร่ 
 13. ป่าหนองรี  (1,031  พ.ศ.2526) ท้องที่ต้าบลเขาโจด อ้าเภอศรีสวัสดิ์ และต้าบลหนองรี  
อ้าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ  272,187 ไร่ 
 14. ป่าน้้าโจด (1,071  พ.ศ. 2527) ท้องที่ต้าบลชะแล อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
เนื้อทีป่ระมาณ  472,706.25  ไร่ 
 16. ป่าชัฏใหญ่และป่าเขาสูง (1,074 พ.ศ.2527) ท้องที่ต้าบลกลอนโด,ต้าบลด่านมะขามเตี้ย,
ต้าบลรางสาลี่ อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ  13,275  ไร่ 
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  ป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
 จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จ้านวน 14 ป่า อยู่ในท้องที่
อ้า เภอบ่อพลอย,อ้าเภอศรีสวัสดิ์ , อ้าเภอทองผาภูมิ ,อ้าเภอไทรโยค,อ้าเภอสังขละบุรี ,อ้าเภอท่ามะกา,                     
อ้าเภอท่าม่วง,อ้าเภอบ่อพลอย,อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รวมเนื้อที่ประมาณ 344,599 ไร่ 
 

  อุทยานแห่งชาติ 
 จังหวัดกาญจนบุรี มีอุทยานแห่งชาติ  จ้านวน 7 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 4,238,338.50 ไร่  
  1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ท้องที่  อ้าเภอสังขละบุรี และ อ้าเภอทองผาภูมิ เนื้อที่
ประมาณ 935,625 ไร่ 
  2 . อุทยานแห่ งชาติ เขื่ อนศรีนครินทร์  ท้ องที่  อ้ าเภอไทรโยค อ้ าเภอศรีสวั สดิ์  
และอ้าเภอทองผาภูมิ เนื้อท่ีประมาณ 957,000 ไร่ 
  3. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ท้องที่ อ้าเภอศรีสวัสดิ์ เนื้อท่ีประมาณ 36,875 ไร่ 
  4. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ท้องที่ อ้าเภอทองผาภูมิ และ อ้าเภอสังขละบุรี เนื้อที่
ประมาณ 700,000 ไร่ 
  5. อุทยานแห่งชาติไทรโยค ท้องที่ อ้าเภอไทรโยค เนื้อท่ีประมาณ 598,750 ไร่ 
  6. อุทยานแห่งชาติล้าคลองงู ท้องที่ อ้าเภอทองผาภูมิ เนื้อท่ีประมาณ 460,112.50 ไร่ 
  7. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ท้องที่ อ้าเภอไทรโยค อ้าเภอเมือง และอ้าเภอศรีสวัสดิ์ เนื้อที่ 
ประมาณ 549,976 ไร่ 
 

   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
   จังหวัดกาญจนบุร ีมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ้านวน 2 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 1,933,062 ไร่ 
 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ท้องที่  อ้าเภอทองผาภูมิ  
และอ้าเภอสังขละบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,331,062 ไร่ 
 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ท้องที่ อ้าเภอเมือง และ อ้าเภอบ่อพลอย เนื้อที่
ประมาณ 602,000 ไร่ 
 

  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
 จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ้านวน 1  แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ ท้องที่ อ้าเภอเมือง เนื้อท่ีประมาณ 56,250 ไร่ 
 

  วนอุทยาน 
 จังหวัดกาญจนบุรี มีวนอุทยาน จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานพระแท่นดงรัง ท้องที่                
อ้าเภอท่ามะกา เนื้อท่ีประมาณ 1,344 ไร่ 
 

  ในพื้นที่ป่าไม้ตามนัยดังกล่าวได้ด้าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
      1.  โครงการพระราชด้าริ 2 โครงการ  ดังนี้ 
          1.1  โครงการพระราชด้าริ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการของ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถซึ่งได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่ บ้านทิพุเย หมู่ 3 ต้าบลชะแล อ้าเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2540 ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท้ากิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ 
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ให้ราษฎรสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นส้านักบริหารจัดการในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ 3 ได้ด้าเนินการตามพระราชเสาวนีย์ไปแล้ว ดังนี้ 

1.  จัดที่ดินให้แก่ราษฎรที่อาศัย  ท้ากิน  3  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
      1.1  บ้านทิพุเย        123 ราย  177  แปลง เนื้อท่ี  2,907-2-47  ไร่ 
                    บ้านโปตานาบน (บ้านทิพุเย)      19 ราย    20 แปลง เนื้อท่ี    323-0-48  ไร่ 
                   บ้านโปตานาล่าง (บ้านทิพุเย)     19 ราย    20 แปลง เนื้อท่ี    384-2-50  ไร่ 

 1.2  บ้านเกริงกระเวีย                    57 ราย     68 แปลง เนื้อท่ี   981-0-57   ไร่ 
      1.3  บ้านคลิตี้         208 ราย   245 แปลง เนื้อท่ี  3,150-0-34 ไร่ 
                                                       รวม    426 ราย   530 แปลง เนื้อท่ี  7,746-2-31 ไร่ 
 2.  ส่งมอบพื้นท่ีให้  ส.ป.ก.  น้าไปปฏิรูปที่ดิน  ดังนี้ 
      2.1  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง เนื้อท่ี 26,450  ไร่ 
      2.2  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง เนื้อท่ี   1,006  ไร่ 
      2.3  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้้าโจน          เนื้อท่ี      606  ไร่ 
                 รวม      เนื้อท่ี 28,062   ไร่ 

1.2  โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
           โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลสอเด็จเจริญ อ้าเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี ด้าเนินการในพ้ืนที่ประมาณ 2 หมื่นไร่เศษ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีและ 
ป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่สอง เริ่มจากเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราช
กระแสรับสั่งกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร./เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและอธิบดีกรมชลประทาน 
ว่าได้ทรงทราบว่าพระเทพสิทธิญาณรังสี (ปัจจุบันเป็นฆราวาส) จากวัดป่าชัยรังสี อ้าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ได้ไปด้าเนินการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบ่อพลอย มีการขุดสระน้้า ปลูกป่า 
สร้างโรงเรียน โรงพยาบาลซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด้าริให้จัดหาที่ดินบริเวณดังกล่าว
เพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรอย่างเกื้อหนุน  เพื่อสร้างความสมดุล โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ  

1.  เพ่ือด้าเนินการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
2.  เพ่ือด้าเนินการจัดระเบียบชุมชน 
3.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
4.  เพ่ือด้าเนินการตามแนวคิดเรื่อง “บวร” พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตให้รวมกันในทุก ๆ 

ฝ่ายกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือจัดท้าโครงการห้วยองคต
      1.6  เขตการปกครอง 

             จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลา ง       
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในระดับอ้าเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี, 
อ้าเภอท่ามะกา, อ้าเภอท่าม่วง, อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย, อ้าเภอทองผาภูมิ, อ้าเภอไทรโยค, อ้าเภอสังขละบุรี, 
อ้าเภอศรีสวัสดิ์, อ้าเภอบ่อพลอย, อ้าเภอพนมทวน, อ้าเภอเลาขวัญ, อ้าเภอห้วยกระเจา, อ้าเภอหนองปรือ  

   - ในระดับต้าบล แบ่งเขตการปกครองเป็น ๙๕ ต้าบล ๙๕๙ หมู่บ้าน 
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง 

เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลต้าบล ๔7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 72 แห่ง 
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      1.7  ประชากร 

      ประชากร ณ พ.ศ. 2558 รวมทั้ งสิ้น 883 ,585 คน ชาย 444,662 คน  หญิ ง 
438,923 คน อ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี มีจ้านวน 98,821 คน รองลงมา 
ได้แก่ อ้าเภอท่ามะกา จ้านวน 92,087 คน และอ้าเภอท่าม่วง มีจ้านวน 57,399 คน อ้าเภอที่มีจ้านวนบ้าน 
มากกที่สุดได้แก่ อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี มีจ้านวน 36 ,783 ครัวเรือน รองลงมาได้แก่ อ้าเภอท่ามะกา  
มีจ้านวน 28,380 ครัวเรือน และอ้าเภอทองผาภูมิ มีจ้านวน 26,041 

 
1.7 (1) ตารางแสดงจ้านวน ประชากร (จากทะเบียนบ้าน) และจ้านวนที่อยู่อาศัยของประชากร ปี 2558 

 

จังหวัด/อ้าเภอ ชาย หญิง รวม จ้านวนบ้าน 

จังหวัดกาญจนบุรี 444,662 438,923 883,585 324,919 

อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 55,548 43ม273 98,821 36,783 
อ้าเภอไทรโยค 29,147 27,266 56,413 19,563 
อ้าเภอบ่อพลอย 23,971 23,785 47,756 17,427 
อ้าเภอศรีสวัสดิ์ 13,118 12,286 25,404 9,231 
อ้าเภอท่ามะกา 44,829 47,258 92,087 28,380 
อ้าเภอท่าม่วง 27,853 29,546 57,399 21,881 
อ้าเภอทองผาภูมิ 33,019 30,336 63,355 26,041 
อ้าเภอสังขละบุรี 19,424 18,032 37,456 11,635 
อ้าเภอพนมทวน 16,144 16,715 32,859 10,344 
อ้าเภอเลาขวัญ 26,262 26,425 52,687 16,973 
อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 15,856 15,710 31,566 10,352 
อ้าเภอหนองปรือ 13,590 13,250 26,840 9,041 
อ้าเภอห้วยกระเจา 16,861 17,514 34,375 11,050 

      ที่มา: ส้านักงานปกครองจังหวัดกาญจนบรุี) 
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 1.7 (2) โครงสร้างประชากร ปี ๒๕๕8  จังหวัดกาญจนบุรี  

โครงสร้างประชากรจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อแสดงเป็นพีระมิด พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มคนวัยท้างานที่มีอายุ ๑๕-59 ปี ประชากรวัยเด็กซึ่งเป็นฐานของพีระมิดมีแนวโน้มแคบลง และยอดของ 
พีระมิดซึ่งหมายถึงประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีและมากกว่า) มีแนวโน้มขยายตัวกว้างขึ้น  
 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างประชากร ปี ๒๕๕๗ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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1.7 (3) ตารางแสดงจ้านวนประชากรจากทะเบียนบ้าน จ้าแนกตามเพศ เป็นรายอ้าเภอ และเขตปกครองจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2555-2558 

(ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

อ ำเภอ/และเขตกำร

ปกครอง 2555 (2012) 2556 (2013) 2557 (2014) 2558 (2015) 

 รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

จังหวัดกาญจนบรุ ี 838,269 420,467 417,802 842,882 422,441 420,441 848198 425132 42๓,๐๖๖ 883,585 
226,567 
657,018 

444,662 
108,941 
335,721 

438,923 
117,626 
321,297 

ในเขตเทศบาล 221,837 106,902 114,935 222,515 107,279 115,236 223,373 107,562 115,811 
นอกเขตเทศบาล 616,432 313,565 302,867 620,367 315,132 305,205 624,825 317,570 307,255 
อ้าเภอเมือง 160,885 83,654 77,231 50,065 40,938 91,003 ๑๖๒,๖๕๒ ๘๔,๕๐๑ ๗๘,๑๕๑ 98,821 55,548 43,273 
อ้าเภอไทรโยค 52,375 26,699 25,676 24,043 23,109 47,152 53,391 27,177 26,214 56,413 29,147 27,266 
อ้าเภอบ่อพลอย 56,348 28,234 28,114 23,758 23,535 47,293 56,938 28,545 28393 47,756 23,971 47,756 
อ้าเภอศรสีวัสดิ ์ 24,862 12,862 12,036 12,492 11,698 24,190 25,465 13,078 12387 25,404 13,118 12,286 
อ้าเภอท่ามะกา 134,874 65,427 69,447 44,393 46,697 91,090 135,684 65,797 69887 92,087 44,829 47,258 
อ้าเภอท่าม่วง 106,107 51,272 54,835 27,558 28,948 56,506 106,620 51,441 55179 57,399 27,853 29,546 
อ้าเภอทองผาภูม ิ 57,413 30,204 27,550 29,112 26,466 55,578 58,908 30,723 28185 63,355 33,019 30,336 
อ้าเภอสังขละบุร ี 37,957 19,633 18,324 16,408 15,220 31,268 38,971 20,132 18839 37,456 19,424 18,032 
อ้าเภอพนมทวน 52,734 25,735 26,999 16,004 16,544 32,548 53,251 25,982 27269 32,859 16,144 16,715 
อ้าเภอเลาขวัญ 56,528 28,061 28,061 25,843 26,204 52,047 57,220 28,438 28782 52,687 26,262 26,425 
อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 33,274 16,640 16,634 15,507 15,440 30,947 33,827 16,942 16885 31,566 15,856 15,710 
อ้าเภอหนองปรือ 30,754 15,510 15,244 13,330 13,114 26,444 31,118 15,670 15448 26,840 13,590 13,250 
อ้าเภอห้วยกระเจา 33,817 16,572 17,245 16,649 17,292 33,941 34,153 16,706 17,447 34,375 16,861 17,514 
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 1.8 การประกอบอาชีพ 
 

ตารางที่ 1.8 ร้อยละของผู้มีงานท้าจ้าแนกตามอาชีพและเพศ พ.ศ. 255๔- 2558 
 

อาชีพ 2554 2555 2556 2557 2558 

ยอดรวม 488,490 501,805 510,009 ๔๖๘,6๘๒ 459,900 

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ
อาวุโสและผู้จดัการ   

7,789 5,528 6,279 ๗,๓๕2 9,475 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 19,000 13,898 14,280 ๑๖,๗39 19,850 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ
และอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง    

9,827 10,405 11,149 ๑๒,๕๒1 12,350 

4. เสมียน 14,344 11,262 11,716 ๑๒,๑79 14,900 

5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า 
และตลาด 

82,896 75,927 80,232 ๘๙,๓72 85,800 

6. ผู้ปฏิบัติงานท่ีมฝีีมือในด้านการเกษตร
และการประมง 

158,822 209,725 223,884 ๑๖๓,482 135,000 

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ
และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

65,152 48,752 45,916 ๕๒,๓34 62,750 

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

35,754 27,595 26,819 ๒๔,๐79 27,250 

9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย
และการให้บริการ 

94,908 98,713 89,542 ๙๐,๕67 92,550 

๑๐.คนงานซึ่งมิไดจ้้าแนกไว้ในหมวดอื่น - - - ๕๖ - 

ที่มา: ส้านักงานสถิตจิังหวัดกาญจนบุรี 
 

หมายเหตุ : ผลรวมของแต่ละจา้นวนอาจไม่เทา่กับยอดรวม เนือ่งจากข้อมูลแต่ละจ้านวนมีการปัดเศษโดยอิสระจากกัน 

    จากการเก็บข้อมูลของส้านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าผู้มีงานท้าในจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่เป็นผู้
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการประมง  รองลงมาคือผู้ประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขาย และ
การให้บริการ และพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด  
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 1.9 แรงงานต่างด้าว 
 

สถิติจ้านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท้างาน 
 

พ.ศ.  
จ้านวนแรงงานต่างด้าว 

รวม 
พม่า ลาว กัมพูชา 

พ.ศ. 2553 12,701 263 332 13,296 
พ.ศ. 2554 13,733 330 812 14,875 
พ.ศ. 2555 25,155 385 1,041 26,581 
พ.ศ. 2556 12,314 114 285 12,713 
พ.ศ. 2557 30,708 609 1,577 32,894 
พ.ศ. 2558 35,123 557 1,345 37,025 

             (ที่มา : ส้านักงานจัดหางานจงัหวัดกาญจนบุรี) 
 

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในปี 2558 มีจ้านวนแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวพม่า 35,123 คน , 
ชาวลาว 557 คน , ชาวกัมพูชา 1,345 คน รวมทั้งสิ้น 37,025 คน ซึ่งมีจ้านวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่
เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 11.15 
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2.   โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ 
        
 2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GROSS PROVINCIAL PRODUCT; GPP) 
                            ในปี ๒๕๕๔-2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี ได้เพ่ิมสูงขึ้นตามล้าดับ 
 คือจาก 77,781 ล้านบาทในปี 2554 เพ่ิมขึ้นเป็น 84,785 ล้านบาทในปี 2556 ส้าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อคน หรือรายได้ของประชากรต่อคนก็เพ่ิมสูงขึ้นตามล้าดับ คือจาก 97,054 บาท ในปี 2554 เป็น 
105,701 บาท  โดยอัตราการขยายตัวในปี  2554 มีมากที่สุดคือร้อยละ 13.6 ในขณะที่ปี 2556 หดตัวลง
เหลือร้อยละ 2.5 

           ส้าหรับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ พบว่าในปี 2554 
ภาคเกษตรกรรมมีอัตราการขยายตัวมากที่สุด คือร้อยละ 21.6 และได้หดตัวในปี 2555 และ 2556 อยู่ที่ร้อย
ละ 2.6 และ 2.1 ตามล้าดับ ส้าหรับนอกภาคเกษตรกรรม ในปี 2556 ได้หดตัวลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.9 
โดยภาคอุตสาหกรรมมีการหดตัวมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาโครงสร้าง ณ ราคาประจ้าปี พบว่านอกภาคเกษตรกรรมมี
สัดส่วนมากที่สุด คือ 3 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

 

2.1 (๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
 

 จ้านวน อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด    
ณ ราคาประจ้าปี (ล้านบาท) 

77,781 82,732 84,785 13.6 6.4 2.5 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
ต่อคน (บาท) 

97,054 103,167 105,701 13.5 6.3 2.5 

ประชากร (๑,๐๐๐ คน) 801 802 802 0.0 0.1 0.0 
(ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ/ส้านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี) 
2.1 (๒) อัตราการขยายตัวและโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

 

สาขา อัตราขยายตัว ณ ราคาคงท่ี  
(ร้อยละ) 

 

โครงสร้าง ณ ราคาประจ้าปี  
(ร้อยละ) 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

เกษตรกรรม 
นอกเกษตรกรรม 
    อุตสาหกรรม 
    การค้าฯ 
    บริหารราชการแผ่นดิน 

21.6 
5.8 

17.9 
-0.7 
0.4 

 

2.6 
5.8 

12.9 
-4.5 
3.2 

 

2.1 
2.9 
1.2 
3.9 
0.6 

24.7 
75.3 
28.9 
9.5 
8.3 

25.3 
74.7 
29.2 
9.0 
8.3 

25.9 
74.1 
26.6 
9.1 
8.4 

 
(ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ/ส้านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 
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  2.1 (3) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ๑๖ สาขา (ณ ราคาประจ้าปี) ของจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

      (หน่วย : ล้านบาท) 
สาขา 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

๑. เกษตรกรรม การล่าสตัว์และการป่าไม ้
๒. ประมง 
๓. การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน 
๔. อุตสาหกรรม 
๕. ไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 
๖. การก่อสร้าง 
๗. การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซม 

ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ 
ส่วนบุคคลและขอใช้ในครัวเรือน 

๘. โรงแรมและภัตตาคาร 

15,241 
168 

1,299 
20,175 

1,918 
2,040 
7,284 

 
 

959 

15,208 
174 

1,521 
17,722 

2,146 
2,161 
7,215 

 
 

1,121 

19,056 
174 

1,616 
22,500 

2,219 
2,094 
7,351 

 
 

1,378 

20,778 
183 

1,388 
24,117 

2,339 
1,858 
7,441 

 
 

1,586 

21,715 
220 

1,556 
22,547 

2,620 
2,352 
7,728 

 
 

1,761 

20,902 
244 

1,527 
23,470 
2,800 
2,317 
9,276 

 
 

1,405 
3,106 

 
3,315 
2,640 

 
7,607 

 
 

5,664 
1,766 

 
879 

 
183 

๙. การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้และ 
การคมนาคม 

๑๐. ตัวกลางทางการเงิน 
๑๑. บริการด้านอสังหารมิทรัพย์  

การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 
๑๒. การบริหารราชการแผ่นดินและ   

การป้องกันประเทศ รวมทั้ง 
การประกันสังคมภาคบังคับ 

๑๓. การศึกษา 
๑๔. การบริการด้านสุขภาพ และ 

งานสังคมสงเคราะห ์
๑๕. การให้บริการชุมชน สังคม  

และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 
๑๖. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 

3,206 
 

2,339 
2,591 

 
5,351 

 
 

4,132 
1,606 

 
682 

 
139 

3,209 
 

2,426 
2,685 

 
6,243 

 
 

4,452 
1,476 

 
680 

 
57 

2,975 
 

2,372 
2,788 

 
6,425 

 
 

4,383 
1,513 

 
755 

 
179 

3,282 
 

2,633 
2,830 

 
6,837 

 
 

4,848 
1,606 

 
842 

 
164 

3,260 
 

2,944 
3,008 

 
7,120 

 
 

5,191 
1,683 

 
890 

 
191 

รวม 69,131 68,495 77,781 82,732 84,785 87,101 
รายได้ประชากรต่อหัว (บาท) 86,701 85,521 97,054 103,167 105,701 108,602 

จ้านวนประชากร (๑,๐๐๐ คน) 797 801 801 802 802 802 
(ทีม่า: ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ/ส้านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี) 
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 2.2 การเกษตรกรรม 
                  จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ท้าการเกษตรในปี ในปี 2558 ทั้งสิ้น ๓,๐๖๖,๒๙๒ ไร่ โดยมีครัวเรือน 
ท้าการเกษตร จ้านวน ๑๐๙,๘๘๐ ครัวเรือน  
 

2.2 (1) ตารางการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.255๔-2558 
พื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

(ไร่) 
2554 2555 ๒๕๕๖ 255๗ 2558 

ข้าวนาปี 484,425.25 501,993.50 442,517 423,575 441,630 
ข้าวนาปรัง 245,286.50 247,828.25 239,631 180,392 14,297 
อ้อย 821,590 816,425 854,370 871,457 723,828 
มันส้าปะหลัง 648,575 657,613 553,731 542,656 472,398 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 118,044 123,728.50 110,084 64,048 92,225 
ข้าวโพดหวาน 27,481 18,429 10,982 11,202 6,243 
ข้าวโพดฝักอ่อน 130,091 115,656 20,826 25,890 29,044 
หน่อไม้ฝรั่ง 3,666.75 3,514.25 1,253 1,784 2,034 
สับปะรด 34,145 41,339 27,405 26,857 20,208 
ยางพารา 142,436.50 149,716 157,341 175,435 165,728 
รวม 2,655,741.00 2,676,242.50 ๒,๔๑๘,๑๔๐ ๒,๓๒๓,๒๙๖ 3,032,469 

 
(ท่ีมา : ส้านักงานเกษตรจังหวดักาญจนบุรี, 2558) 

 

 จากข้อมูล จะเห็นได้ว่าในปี 2558 เนื้อที่ในการท้าการเกษตรลดลงจากปีก่อนๆ โดยพ้ืนที่เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจลดลง ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง  อ้อย มันส้าปะหลัง ข้าวโพดหวาน สัปปะรด และยางพารา                  
ส่วน พ้ืนที่ ที่ มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  ได้แก่  ข้าวนาปี  ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์  ข้าวโพดฝักอ่อน  
และหน่อไม้ฝรั่ง  
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 ปศุสัตว ์
  ในปี 2558 เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคและการค้า เพ่ิมขึ้นจาก  

ปีก่อน ๆ  โดยสัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากท่ีสุด ๕ ล้าดับแรก ได้แก่  ไก่  เป็ด สุกร โค  และแพะ 
 

2.2 (2) จ้านวนปศุสัตว์เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558 
 

ชนิด 2554 2555 2556 2557 2558 
โค 305,565 252291 216,150 213,387 144,288 

กระบือ 6,446 6,962 6,049 5,406 6,694 
สุกร 145,971 194,228 189,778 201,195 275,701 
แพะ 22,867 27,092 32,937 24,762 31,838 
ไก่ 10,419,434 16,097,937 22,413,056 24,502,438 27,728,640 
เป็ด 371,391 264,103 380,428 322,590 517,622 
รวม 11,271,674 16,842,613 23,238,398 25,269,778 28,704,783 

 
(ท่ีมา: ส้านักงานปศุสตัว์จังหวัดกาญจนบุรี)  

   
 

 ประมง  
   จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดในปี 2557 จ้านวน 5,189 ไร่ ซึ่งลดลงจากปีก่อน ๆ และ

จ้านวนครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดก็ลดลงเช่นเดียวกัน แต่พบว่าปริมาณการผลิตสัตว์น้้า และมูลค่า การผลิต
สัตว์น้้าเพิ่มขึ้น  

2.2 (3) ตารางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าระหว่าง พ.ศ.2554-2557 
 

 2554 2555 2556 255๗ 
เนื้อท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด (ไร่) 7,719.32 6,394.30 6,115.15 5,189.00 
ครัวเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด (ครัวเรือน) 4,990 4,990 3,845 3,497 
ปริมาณการผลิตสัตว์น้้า (พันตัน) 5.39 5.98 8.89 9.70 
มูลค่าการผลิตสัตว์น้้า (ล้านบาท) 511.08 555.93 671.89 777.08 

 
(ท่ีมา: ส้านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕๕๗)  

 
 
 
 
 
 
 
 



1/๑๗ 

 

 

2.3 การอุตสาหกรรม  
                   จ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

2.3 (1) ตารางจ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ้าแนกตามประเภท พ.ศ.255๔-2558 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 2554 2555 2556 255๗ 2558 
รวมยอด 1,441 1,461 1,522 1549 1,607 

การเกษตร 465 472 477 477 485 
อาหาร 106 109 114 119 127 
เครื่องดื่ม 14 14 14 14 13 
สิ่งทอ 7 7 7 5 5 
เครื่องแต่งกาย 4 4 4 4 4 
เครื่องหนัง 6 7 8 8 9 
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 113 114 121 118 118 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 34 32 32 28 28 
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 11 11 12 13 13 
สิ่งพิมพ์ 8 8 8 8 8 
เคมี 95 97 107 115 125 
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 8 8 8 8 8 
ยาง 38 39 39 41 41 
พลาสติก 11 12 15 13 15 
อโลหะ 73 72 78 87 96 
โลหะ 4 5 7 7 8 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 67 68 71 71 73 
เครื่องจักรกล 67 67 67 70 72 
ไฟฟ้า 10 10 10 10 10 
ขนส่ง 108 103 105 106 102 
อ่ืนๆ 193 202 218 227 247 

(ท่ีมา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบรุี) 
 

  จากตารางแสดงจ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมจ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าตั้งแต่ปี 
255๔-2558 สถานประกอบการได้เพ่ิมข้ึนตามล้าดับ โดยในปี 2558 มีจ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
ทั้งสิ้น 1,607 แห่ง และในจ้านวนนี้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านการเกษตรมากที่สุด คือ 485 แห่ง 
รองลงมาคือสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านอาหาร 127 แห่ง เคมี 125 แห่ง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 118 
แห่ง และดา้นการขนส่ง 102 แห่ง  
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        การประกอบกิจการเหมืองแร่  
              กระจายตามอ้าเภอต่างๆ แร่ธาตุที่ส้าคัญ ได้แก่ หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง เฟลด์สปาร์ ควอตซ์             
โคโลไมต์ และดินขาว มีประทานบัตรเปิดการ 24 แปลง รายได้ภาคหลวงแร่ จ้านวนเหมืองแร่ 38 แห่ง จ้านวน
คนงานทั้งสิ้น 436 คน (พ.ศ.2556)   

(ท่ีมา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบรุ,ี 2557) 
 
2.4 การท่องเที่ยว  
        จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” มีศักยภาพในการ

ท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
ที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับ  การท่องเที่ยวที่ครบครัน 
การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง ๑-๓ ชั่วโมง เท่านั้นจากกรุงเทพมหานคร ทั้งทางรถยนต์  และ
รถไฟ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น้้าตกเอราวัณ น้้าตกห้วยแม่ขมิ้น น้้าตกไทรโยคน้อย น้้าตก 
ไทรโยคใหญ่ น้้าตกนางครวญ น้้าตกเกริงกระเวีย น้้าตกผาตาด ถ้้าธารลอด ถ้้าดาวดึงส์ ถ้้าพระธาตุ ถ้้าเสาหิน          
ถ้้าสวรรค์บันดาล น้้าพุร้อนหินดาด  เขาช้างเผือก 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้้าแคว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์      
สุสานทหารสัมพันธมิตร โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี โบราณสถานพงตึก อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด 

แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สะพานอุตตมานุสรณ์ ด่านเจดีย์สามองค์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิ
ราลงกรณ์   

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านหนองขาว วัดถ้้าเสือ วัดเขาน้อย 
วัดทิพย์สุคนธาราม  หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  วัดวังก์วิเวการาม หมู่บ้านไทยทรงด้า 
และวัฒนธรรมชาวมอญอ้าเภอสังขละบุรี 

 
         โดยในปี ๒๕๕8 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรเดินทางมาเยือน

จังหวัด จ้านวน 6,641,111คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว จ้านวน 15,265.04 ล้านบาท ส่วนใหญ่ 
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในวันเดียวโดยไม่ค้างคืนมากกว่าจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา           
พักแรม ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะใช้ระยะเวลาในการพ้านักอยู่ในจังหวัดเฉลี่ย2.38  วันซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะใช้เวลาในการพ้านักอยู่ในจังหวัดมากกว่านักท่องเที่ยวคนไทย  

  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 5 อันดับแรก คือ ชาวสหราชอาณาจักร  ชาว
รัสเซีย ชาวเกาหลี ชาวยุโรปตะวันออก  และชาวอเมริกัน ตามล้าดับ 
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มูลค่าการค้าชายแดนรวม ปี 2554-2558 (ล้านบาท)

-
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ปี 2558

2.4  ตารางแสดงจ้านวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการบริการและการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ปี จ้านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 
๒๕๕๒ ๔,๕๘๓,๖๓๐ ๗,๑๑๘.๕๒ 
๒๕๕๓ ๕,๗๔๑,๒๐๒ ๘,๙๔๓.๘๖ 
๒๕๕๔ ๖,๐๒๘,๒๖๒ ๙,๓๙๑.๐๕ 
2555 5,996,482 11,910.25 
2556 6,413,556 13,416.5๔ 
2557 6,641,111 15,265.04 
2558 7,570,000 18,945.11 

(ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี ๒๕๕๒-๒๕๕8)   
 

 2.5 การค้าชายแดน 
                  แนวชายแดนติดต่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มี
ช่องทางเข้า – ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยมีจุดน้าเข้าก๊าซธรรมชาติ บ้านอีต่อง ต้าบลปิล๊อก        
อ้าเภอทองผาภูมิ , จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้้าร้อน ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทาง
การค้าและการท่องเที่ยว 1 ช่องทาง คือ ด่านพระเจดีย์สามองค์ อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 
2558  มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 89,415.78 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 จ้านวน 9 ,594.78 ล้าน
บาท (ปีงบประมาณ 2557 มีมูลค่า 79 ,821 ล้านบาท) โดยในปีงบประมาณ 2558         ขาดดุลการค้ า
จ้านวน 87,736.66 ล้านบาท 

ตารางแสดงมูลค่าการค้าชายแดนรวมจังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๕4 - ๒๕๕8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ๒๕๕8) 
สินค้าส้าคัญที่ส่งออก ได้แก่ เบียร์ , หมากแห้ง , น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว , ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและนม และ

เครื่องปรุงรส สินค้าส้าคัญท่ีน้าเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ , โค-กระบือ , แร่พลวง , เมล็ดงา และขี้เลื่อย 
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รายการสินค้าส่งออก-น้าเข้าชายแดนไทย - พม่าด้านจังหวัดกาญจนบุรี 
ตารางแสดงสินค้าน้าเข้า – สง่ออก ที่ส้าคัญ พ.ศ. 2554 – 2258 (ม.ค. – ธ.ค.) 

พ.ศ.  รายการสินค้าที่น้าเข้า รายการสินค้าที่ส่งออก 
2554 93,935,923,707.74 3,523,363,843.35 
2555 113,888,623,612.68 1,547,761,067.08 
2556 112,999,715,948.56 1,510,297,227.96 
2557 115,280,281,464.83 1,225,515,785.85 
2558 48,421,659,361.80 654,472,604.01 

ตารางแสดงสินค้าน้าเข้า – สง่ออก ที่ส้าคัญ ปี 2558  (ม.ค.-พ.ค.) 
ล้าดับที ่ รายการสินค้าน้าเข้า มูลค่า (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 ก๊าซธรรมชาต ิ 48,241,633,653.70 99.63 
2 โค-กระบือ 27,150,000.00 0.06 
3 แร่พลวง 18,457,298.65 0.04 
4 ถ่านหินลิกไนท ์ 9,304,756.12 0.02 
5 ไม้ไผ่ลา้ 1,536,897.33 

 

6 เมลด็งาไมไ่ด้คดัแยก 1,345,680.00  
7 ขี้เลื่อย 920,000.00  
8 เฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์ท้าด้วยไม ้ 714,600.00 0.26 

9 หอมแดง 626,400.00  
10 อาหารทะเล 422,600.00  
11 อื่น ๆ 119,547,476.00  

รวม 48,421,659,361.80 100.00 
                                                                

ล้าดับที ่ รายการสินค้าส่งออก มูลค่า (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 เบียร ์ 218,139,209.62 33.33 
2 น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 65,496,577.82 10.01 
3 หมากแห้ง 35,110,217.89 5.36 
4 ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมและนม 27,709,213.00 4.23 

5 น้้ามันเบนซลิไร้สาร 22,535,235.64 3.44 

6 เครื่องปรุงรส 17,206,527.00 2.63 

7 น้้ามันปาลม์ 10,033,540.00 1.53 
8 เครื่องท้าการเกษตร 8,745,650.00 1.34 
9 กาแฟส้าเรจ็รูป 7,139,376.00 1.09 

10 บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป 6,373,792.00 0.97 

11 อื่น ๆ 235,983,265.04 36.06 
รวม 654,472,604.01 100.00 

(ท่ีมา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ๒๕๕8) 
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3.โครงสร้างด้านสังคม 
 
       3.1   การสาธารณสุข 

          สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ ๑๕ แห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล 142 แห่ง (ถ่ายโอนไป อบต.วังศาลา 1 แห่ง) ส้านักงานสาธ ารณสุขชุมชน 1 แห่ง 
(ส้านักงานสาธารณสุขชุมชนจะแก อ้าเภอสังขละบุรี ) โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 13 แห่ง  

         สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 4 แห่ ง  คลินิกเวชกรรม 80 แห่ ง คลินิกทันตกรรม              
22  แห่ง  คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ 45 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย  2 แห่ง 

         จ้านวนบุคลากรในส่วนของสาธารณสุขแบ่งเป็น แพทย์ 146 คน ทันตแพทย์ 57 คน พยาบาล
ทั้งสิ้น 1,188 คน  โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 4,900 คน ทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 
14,286 คน เภสัชกร 1 คนต่อประชากร 8,690 คน พยาบาล 1 คนต่อประชากร 685 คน 
 

3.1 จ้านวนผู้ป่วยจ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุ ของจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2554-2556 
 

กลุ่มสาเหตุ 2555 
(คน) 

2556 
(คน) 

2557 
(คน) 

2558 
(คน) 

โรคเบาหวาน 21,414 24,389 27,152 24,350 
โรคความดันโลหิต 37,009 49,119 57,579 48,071 

(ท่ีมา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบรุี 2558)  
 

 จากตารางจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานในปี 2556 เพ่ิมขึ้นจาก ปี ๒๕๕๕  จ้านวน 2,975 คน  คิด
เป็นร้อยละ 12.19 และปี 2557 เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2556 จ้านวน 2,763 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17   และปี 
2558 ลดลงจาก ปี  2557   จ้ านวน  2 ,802 คน  คิด เป็ นร้อยละ 11 .50 ชี้ ให้ เห็นว่าประชาชน 
ในจังหวัดกาญจนบุรีมีอัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานลดลง 
 จากตารางจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในปี 2556 เพ่ิมข้ึนจาก ปี ๒๕๕๕ จ้านวน12,110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.65 และปี 2557 เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2556 จ้านวน 8,460 คน คิดเป็นร้อยละ 14.69  และปี 
2558 ลดลงจาก ปี 2557 จ้านวน 9,508 คน คิดเป็นร้อยละ 19.77 ชี้ให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรีมีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงลดลง 
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 3.2 ข้อมูลสถิติชีพ แสดงอัตราการเกิดมีชีพ การตาย และการเพ่ิมตามธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี 
ปีงบประมาณ 2550–2558 
 

(ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบรุี 2558) 
 

 3.3 จ้านวนและอัตราตาย จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุการตายของประชากร 10 ล้าดับแรก จังหวัด
กาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2556–2558 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) 

ล้าดับ สาเหตุการตาย 
2556 2557 2558 

จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา 
1 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 713 84.82 752 88.94 831 97.81 
2 โรคระบบไหลเวียนโลหิต 658 78.28 652 77.11 772 90.86 
3 โรคระบบหายใจ 512 60.91 534 63.15 560 65.91 
4 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย 621 73.88 587 69.42 553 65.09 
5 โรคติดเชื้อและปรสิต 534 63.53 527 62.33 489 57.55 
6 โรคของระบบสบืพันธุ์และปสัสาวะ 146 17.37 158 18.69 236 27.78 
7 โรคระบบย่อยอาหาร 204 24.27 213 25.19 226 26.60 
8 โรคระบบประสาท 58 6.90 101 11.95 159 18.71 
9 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม 91 10.83 95 11.24 125 14.71 

10 ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริก้าเนิด 24 2.86 29 3.43 39 4.59 
(ท่ีมา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบรุี 2558) 

 
 
 

ปีงบประมาณ 

จ้านวน อัตราต่อ 1,000 ประชากร 

เกิดมีชีพ ตาย 
ทารก
ตาย 

มารดา
ตาย 

เกิดมีชีพ ตาย 
ทารก
ตาย 

มารดา
ตาย 

อัตราเพิ่มตาม
ธรรมชาติ 

2550 9897 4659 75 2 11.85 5.58 7.58 0.20 6.27 
2551 10004 4868 79 0 11.94 5.81 7.90 0.00 6.13 
2552 9687 4815 79 1 11.57 5.75 8.16 0.10 5.82 
2553 9678 4856 80 1 11.57 5.80 8.27 0.10 5.76 
2554 9934 4679 61 1 11.84 5.57 6.14 0.10 6.26 
2555 10325 5170 57 0 12.31 6.17 5.52 0.00 6.15 
2556 8390 5150 45 1 9.98 6.13 5.36 0.12 3.85 
2557 8096 5214 62 0 9.57 6.17 7.66 0.00 3.41 
2558 7606 5223 66 2 8.95 6.15 8.68 0.26 2.80 
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 3.4 จ้านวนและอัตราตาย จ้าแนกตามกลุ่มโรคมะเร็ง 5 ล้าดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 
2556–2558 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) 

ล้าดับ สาเหตุการตาย 
2556 2557 2558 

จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา 
1 มะเร็งหลอดลมและปอด 134 15.94 149 17.62 148 17.42 
2 มะเร็งตับ 100 11.90 123 14.55 141 16.60 
3 มะเร็งเต้านม 45 5.35 52 6.15 45 5.30 
4 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 31 3.69 30 3.55 43 5.06 
5 มะเร็งปากมดลูก 25 2.97 32 3.78 41 4.83 

       (ท่ีมา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2558) 
  
 3.5 จ้านวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย จังหวัดกาญจนบุรี  
10 ล้าดับแรก ปีงบประมาณ 2556-2558 (อัตราต่อ 1,000 ประชากร) 

ล้าดับ สาเหตุ  
2556 2557 2558 

จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา 
1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 412556 491.60 412939 486.84 472452 556.06 
2 โรคระบบหายใจ 443406 528.36 405377 477.93 423034 497.90 
3 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะ

บอลิซึม 
338694 403.59 173707 204.80 386593 455.01 

4 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 319555 380.78 222805 262.68 356280 419.33 
5 โรคระบบกลา้มเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึด

เสริม 
271954 324.06 232909 274.59 274649 323.25 

6 โรคระบบสบืพนัธุ์ร่วมปัสสาวะ 87316 104.05 67597 79.69 123931 145.86 
7 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 112382 133.91 100961 119.03 117898 138.76 
8 โรคติดเชื้อและปรสิต 107160 127.69 66351 78.23 102132 120.21 
9 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 69333 82.62 67975 80.14 76973 90.59 

10 โรคระบบประสาท 53318 63.53 47046 55.47 48636 57.24 
(ท่ีมา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบรุี 2558) 
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 3.6 จ้านวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย จังหวัดกาญจนบุรี 
10 ล้าดับแรก ปีงบประมาณ 2556-2558 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) 

ล้าดับ สาเหตุโรค 
2556 2557 2558 

จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา 
1 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 

และเมตะบอลิซึมอ่ืนๆ 
28021 3428.69 21016 2477.72 27617 3250.42 

2 โรคความดันโลหิตสูง 17292 2115.88 12843 1514.15 16327 1921.63 
3 โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ 

การคลอด ระยะหลังคลอดและภาวะอ่ืนๆ
ทางสูติกรรม 

8445 1033.34 7419 874.68 11213 1319.73 

4 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความ
ผิดปกติบางชนิดที่เก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกัน 

11892 1455.12 9073 1069.68 10490 1234.63 

5 โรคอ่ืนๆของระบบย่อยอาหาร 9413 1151.79 7922 933.98 9193 1081.98 
6 โรคเบาหวาน 10044 1229 7440 877.15 8916 1049.38 
7 ความผิดปกติอ่ืนๆที่เกิดขึ้นในระยะปริก้าเนิด 9245 1131.23 7009 826.34 8441 993.47 
8 โรคติดเชื้ออ่ืนๆของล้าไส้ 8738 1069.20 6736 794.15 7206 848.12 
9 โรคตาและส่วนผนวก 6921 846.86 4381 516.51 7070 832.11 

10 โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ 6436 787.52 4889 576.40 6409 754.32 
(ท่ีมา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบรุี 2558) 

 
 3.7 จ้านวณและอัตราป่วยของโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา จังหวัดกาญจนบุรี   10  อันดับแรก  
ปี พ.ศ. 2556 – 2558 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) 

ล้าดับ โรค 

2556 2557 2558 

จ้านวน 
อัตรา/
แสน

ประชากร 
จ้านวน 

อัตรา/
แสน

ประชากร 
จ้านวน 

อัตรา/
แสน

ประชากร 
1 อุจจาระร่วง 8516 1016.04 10724 1279.48 10600 1247.58 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1495 178.37 2368 282.53 3258 383.45 
3 ปอดบวม 2170 258.90 2385 284.55 1899 223.51 
4 ตาแดง 667 79.58 3063 365.45 1007 118.52 
5 อาหารเป็นพิษ 598 71.35 785 93.66 660 77.68 
6 ไข้หวัดใหญ่ 599 71.47 552 65.86 469 55.20 
7 สุกใส 282 33.65 708 84.48 401 47.20 
8 มือ เท้า ปาก 254 30.30 548 65.38 411 48.37 
9 มาลาเรีย 384 45.81 463 55.24 315 37.07 

10 โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์ 451 53.81 457 54.52 232 27.31 
(ท่ีมา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบรุี 2558) 
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 3.2 สถาบัน/สถานศึกษา 
     สถาบัน/สถานศึกษาระดับประถมศึกษา -ระดับอุดมศึกษา จ้านวน ๕๑๘ แห่ง โดยมี

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง สาขาวิทย์บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
(สถาบันการศึกษาเอกชน) มีจ้านวนครูทั้งสิ้น 6,616 คน นักเรียนทั้งหมด 140,655 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 
71,119 คน นักเรียนหญิง 69,536 คน 

 

3.2 ค่าเฉลี่ย O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จังหวัดกาญจนบุรี) 
  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 

2554 
ปีการศึกษา 

2555 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ภาษาไทย 46.76 53.69 42.88 34.22 41.68 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

40.74 44.65 37.93 45.84 45.43 

ภาษาอังกฤษ 28.46 26.82 28.55 26.12 28.72 
คณิตศาสตร์ 30.53 26.22 24.14 28.27 31.19 
วิทยาศาสตร์ 30.43 33.84 36.37 37.17  
สุขศึกษาและพละศึกษา 50.39 55.37 57.99 58.30  
ศิลปศึกษา 42.07 42.24 42.47 42.22  
การงานอาชีพ/เทคโนโลยี 46.28 46.88 43.60 44.57  

(ที่มา: ส้านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี ,2558) 
 

    
        3.3 ศาสนา 

     ศาสนาพุทธ วัด จ้านวน 577 แห่ ง (พระอารามหลวง ๓ แห่ ง คือ วัดไชยชุมพล                  
ชนะสงคราม วัดเทวสังฆาราม และวัดพระแท่นดงรัง) วัดราษฎร์ ๕74 แห่ง พระภิกษุ จ้านวน 5,635 รูป สามเณร 
850 รูป 

    ศาสนาคริสต์ โบสถ์คริสต์ จ้านวน 39 แห่ง จ้าแนกเป็นนิกายโปรเตสแตนท์ 33 แห่ง            
นิกายโรมันคาทอลิก ๖ แห่ง 

   ศาสนาอิสลาม  มัสยิด จ้านวน ๖ แห่ง 
   ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 98.41 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนที่เหลือกระจาย
การนับถือในศาสนาอื่นๆ  
 
 
 
 
 

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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4. โครงสร้างพื้นฐาน 
 
        4.1 ด้านการคมนาคม 

     (๑) ทางบก 
       การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 

                      จากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปตามถนนเพชรเกษม หรือ 
ถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าเรือ ท่าม่วง ถึงจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง ๑๒
9 กิโลเมตร 

  การเดินทางโดยรถโดยสาร 
    สายที่ 81 กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี 
    มีรถโดยสารประจ้าทางจากสถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ ) แบ่ งเป็น                  

รถโดยสารปรับอากาศชั้นที่ 1 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนถึงเวลา 22.00 น. ออกทุก 15 นาที และรถตู้โดยสาร
ประจ้าทาง ตั้งแต่เวลา 04.00 น. จนถึงเวลา 20.00 น. 

    และมีรถโดยสารประจ้าทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเป็น  รถ
โดยสารปรับอากาศชั้นที่ 1 ตั้งแต่เวลา 03.30 น. จนถึงเวลา 20.00 น. ออกทุก 15 นาที และมีรถตู้โดยสาร
ประจ้าทาง ตั้งแต่เวลา 04.30 น. จนถึงเวลา 18.00 น. 

 
 สายที่ 9918 กรุงเทพฯ –ด่านเจดีย์สามองค ์(ช่วงกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี) 
 มีรถโดยสารประจ้าทางจากสถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) แบ่ งเป็น                

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 เที่ยวแรกเวลา 06.30 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 09.30 น. และรถตู้โดยสารประจ้า
ทาง ตั้งแต่เวลา 04.00 น. จนถึงเวลา 20.00 น.  

 และมีรถโดยสารประจ้าทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเป็น              
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 13.30 น. และมีรถตู้โดยสารประจ้าทาง ตั้งแต่
เวลา 04.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. 

  การเดินทางโดยรถไฟ 
 รถไฟออกจากสถานีกรุงธนบุรี วันละ ๒ เที่ยว เวลา ๐๗.๕๐ น.และเวลา ๑๓.๔๕ น.   แวะ

จอดสถานีกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้้าแคว ท่ากิเลนและสุดปลายทางที่สถานีน้้าตก ระยะทางประมาณ ๒๐๐ 
กิโลเมตร วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีรถไฟเที่ยวพิเศษน้าเที่ยว ไป-กลับ ภายในวันเดียว   

 (๒) ทางอากาศ สนามบินกองพลทหารราบที่  ๙ และสนามบินสังขละบุรี ซึ่งมีศักยภาพ                
ที่สามารถพัฒนาเป็นสนามบินพาณิชย์ได ้

 

4.2 ด้านสาธารณูปโภค 
                (1) ไฟฟ้า ในปี 2558 มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 306,820 ราย จ้าแนกเป็น ประเภทที่อยู่อาศัย         ๒
78,086 ราย  ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม  2  ๖,667 ราย ประเภทหน่วยราชการและสาธารณะ        
1,886 ราย และประเภทอ่ืนๆ (สูบน้้าเพื่อการเกษตร) 31 ราย 

 (ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคกาญจนบุรี, ๒๕๕8) 
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      (2) ประปา ในปี 2558 มีผู้ใช้น้้าประปาทั้งสิ้น 24,370 ราย จ้าแนกเป็นประเภทที่อยู่อาศัย 
19,142 ราย ส่วนราชการ 337 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก 4,408 ราย รัฐวิสาหกิจ 27 ราย และธุรกิจขนาดใหญ่ 
816 ราย  มีก้าลังการผลิต 27,840 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้้าทีผ่ลิต ปี 2558 8,211,321 ลบ.ม.  
 

4.2 (2) จ้านวนผู้ใช้น้้าประปาและก้าลังการผลิตของประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีเปรียบเทียบ พ.ศ.2556-2558 
 

จ้านวน 
ปี 

2556 2557 2558 
จ้านวนผู้ใช้น้้าประปา (ราย) 42,297 43,179 45,400 
ก้าลังการผลิต(ลบ.ม./ปี) 21,464,640 56,160 56,160 
ปริมาณน้้าที่ผลิต (ลบ.ม./ปี) 14,435,600 13,794,444 14,515,693 
จ้าน่ายแก่ผู้ใช้น้้า (ลบ.ม./ปี) 10,984,139 10,520,039 11,061,137 
จ้านวนน้้าสูญเสีย (ลบ.ม./ปี) 376,298 2,509,604 2,588,406 

(ที่มา : การประปาส่วนภมูิภาคสาขากาญจนบุรี, ๒๕๕8) 
 
 

     (3) โทรศัพท์ ในปี 2558 มีจ้านวนเลขหมายทั้งสิ้น 63,886 เลขหมาย จ้านวนเลขหมายที่มีผู้เช่า 
47,990 เลขหมาย ประเภทของผู้ใช้เลขหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ 3,475 เลขหมาย บ้าน 15,685      เลข
หมาย ส่วนราชการ 2,657เลขหมาย และโทรศัพท์สาธารณะ 1,896 เลขหมาย 
 

4.2 (3) ตารางแสดงจ้านวนผู้ใช้โทรศัพท์เปรียบเทียบปี 2556-2558 
 

 2555 2556 2557 2558 
จ้านวนหมายเลขท่ีมี 64,119 64,359 64,107 63,886 
จ้านวนเลขหมายที่มีผู้เช่า 60,741 57,637 52,813 47,990 
บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 30,573 29,115 26,689 24,277 
ธุรกิจ 3,329   3,474   3,531 3,475 
บ้าน 21,705 20,158 17,907 15,685 
สาธารณะ 2,395   2,192   2,018 1,896 
ราชการ 2,739   2,697   2,668 2,657 
บมจ.ทีโอที 405      426      426 426 
  บริษัทสัมปทาน 10,350    8,966     7,404 138 
 

(ท่ีมา: บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 
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    4.2 (4) จ้านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 255๕-2558 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 2556 2557 2558 
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป 750,243 755,138 742,641 742,354 
การใช้คอมพิวเตอร์ 172,098 173,386 203,554 199,150 
การใช้อินเทอร์เน็ต 142,427 143,427 184,170 213,177 
การใช้โทรศัพท์มือถือ 495,601 509,686 515,198 570,816 

                                                                                         ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปของจังหวัดกาญจนบุรีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ การใช้โทรศัพท์มือถือ 

การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ิมข้ึนในทุกปี  
 

5. อัตราการผลิต ปริมาณของขยะมูลฝอยจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1 อัตราการผลิต ปริมาณของขยะมูลฝอย 

       จากการค้านวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ กับฐานประชากร
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับท้องถิ่น คือ เทศบาลเมือง อัตราการ
ผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.15 กก./คน/วัน เทศบาลต้าบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.02 กก./คน/วัน 
และองค์การบริหารส่วนต้าบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.91 กก./คน/วัน พบว่า ในจังหวัดกาญจนบุรี 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 121 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยเท่ากับ 
802.47 ตัน/วัน แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมือง เท่ากับ 48.17 ตัน/วัน เทศบาล
ต้าบล 283.86 ตัน/วัน และองค์การบริหารส่วนต้าบล 470.44 ตัน/วัน นี้เป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก้าเนิด การรวบรวม การเก็บขน จนถึงการก้าจัด 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นต่อวันจากการค้านวณและสถานภาพการก้าจัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

อปท. ประชากร (1) อัตราการผลิต (2) 
ปริมาณมูลฝอยรวม (ตัน/วัน) 

= (1*2)/1000 

เทศบาลเมือง 41,488 1.15 47.71 
เทศบาลต้าบล 288,716 1.02 294.49 
อบต. 513,380 0.91 467.18 

รวม 843,584  809.38 
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5.2 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

 จากข้อมูลการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยใน
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย เศษอาหารมากที่สุด ประมาณร้อยละ 37.33 รองลงมาเป็นพลาสติก ไม้/ใบไม้ 
กระดาษ ตามล้าดับ ประมาณร้อยละ 19.62  16.48 และ 14.08 ตามล้าดับ องค์ประกอบประเภทกระดาษทิชชู่/
ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป/ผ้าอนามัย หิน/กระเบื้อง แก้ว ผ้า และโลหะ/อโลหะ มีประมาณร้อยละ3.67 2.19 1.97 
1.76 และ 1.00 ตามล้าดับ ส่วนที่เหลือเป็นหนัง/ยาง ขยะมูลฝอยอ่ืนๆ ของเสียอันตราย และโฟม ประมาณร้อย
ละ 0.67 0.58 0.34 และ 0.32    

ตารางแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ้าปี พ.ศ.2559 

ล้าดับที ่ องค์ประกอบขยะ ร้อยละ 

1 เศษอาหาร 37.33 

2 กระดาษ 14.08 

3  พลาสติก 19.62 

4 หนัง/ยาง 0.67 

5  ผ้า 1.76 

6  ไม้/ใบไม ้ 16.48 

7 แก้ว 1.97 

8 โลหะ/อโลหะ 1.00 

9 หิน/กระเบื้อง 2.19 

10 โฟม 0.32 

11 ของเสียอันตราย 0.34 

12 กระดาษทิชชู่ /ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป /ผ้าอนามัย 3.67 

13 อื่นๆ 0.58 

รวม 100.00 

           ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี, 2559 

 

รูปร้อยละองค์ประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี 
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และการแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยในจังหวัด
กาญจนบุรี ประกอบด้วย 1) ขยะอินทรีย์ ร้อยละ 53.81  2) ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 36.67  3) ขยะทั่วไป ร้อยละ 
9.19 และ 4) ขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 0.34  

ตารางแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอย 4 ประเภท ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ้าปี พ.ศ.2559 

ล้าดับที ่ องค์ประกอบขยะ ร้อยละ ประเภทขยะ ร้อยละ 

1 เศษอาหาร 37.33 1. อินทรีย์ 53.81 

2  ไม้/ใบไม ้ 16.48     
3  พลาสติก 19.62 2. รีไซเคิล 36.67 

4 กระดาษ 14.08     

5 แก้ว 1.97     

6 โลหะ/อโลหะ 1.00     

7 
กระดาษทิชชู่/ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป/
ผ้าอนามัย 3.67 3. ทั่วไป 9.19 

8 หิน/กระเบื้อง 2.19     

9  ผ้า 1.76     

10 หนัง/ยาง 0.67     

11 อื่นๆ 0.58     

12 โฟม 0.32     

13 ของเสียอันตราย 0.34 4. อันตราย 0.34 

รวม 100.00 รวม 100.00 

              ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี, 2559 

รูปร้อยละองค์ประกอบขยะมูลฝอย 4 ประเภท ในจังหวัดกาญจนบุรี 
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ของเสียอันตรายชุมชนและการจัดการ 

  จากการประมาณการ จังหวัดกาญจนบุรีมีของเสียอันตรายจากชุมชนในปี พ.ศ. 2558 เกิดขึ้นประมาณ 
9,834.3 ตัน (ค้านวณจากจ้านวนประชากรของจังหวัดในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 883,585 คน คูณด้วยอัตรา
การเกิดของเสียอันตรายจากชุมชน 11.13 กก./คน/ปี) แต่จากแบบส้ารวจปี 2559 พบว่าประชาชนมีการคัด
แยกและเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ได้เพียงประมาณ 523 กิโลกรัม/ปี  

มูลฝอยติดเชื้อและการจัดการ  

จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล จ้านวน 15 แห่ง จ้านวนเตียง 1,581 
เตียง น้้าหนักขยะมูลฝอยติดเชื้อ รวม 1,030 กิโลกรม/วัน หรือ 376 ตัน/ปี  คิดเป็นน้้าหนักเฉลี่ย 0.65 
กิโลกรัม/เตียง/วัน  โดยก้าจัดเอง 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสังขละบุรี  ส่งบริษัทเอกชนก้าจัด จ้านวน 14 แห่ง 
ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลทุกประเภทและทุกขนาด 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดกาญจนบุรี 

ล้าดับ รายชื่อ ที่อยู่ ก้าจัดเอง 
ส่งบริษัทเอกชน

ก้าจัด 
1 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี    

2 โรงพยาบาลมะการักษ ์ อ.ท่ามะกา    
3 โรงพยาบาลท่าม่วง อ.ท่าม่วง   
4 โรงพยาบาลเจ้าคณุไพบูลย์ อ.พนมทวน   
5 โรงพยาบาลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย   
6 โรงพยาบาลทองผาภูม ิ อ.ทองผาภูม ิ   
7 โรงพยาบาลสังขละบุร ี อ.สังขละบุร ี   
8 โรงพยาบาลไทรโยค อ.ไทรโยค   
9 โรงพยาบาลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ   

10 โรงพยาบาลท่ากระดาน อ.ศรีสวสัดิ ์   
11 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย   
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ล้าดับ รายชื่อ ที่อยู่ ก้าจัดเอง 
ส่งบริษัทเอกชน

ก้าจัด 
12 โรงพยาบาลสถานพระบารม ี จ.กาญจนบุรี    
13 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต อ.ไทรโยค   
14 โรงพยาบาลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา   
15 โรงพยาบาลศุกร์ศริิศรสีวัสดิ ์ อ.ศรีสวสัดิ ์   

  รวม 1 14 

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, 2558 

การคัดแยกและน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ จากการส้ารวจข้อมูลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยและน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ จ้านวน 52 แห่ง ปริมาณขยะประมาณ 57.91 ตันต่อวัน รวม 21,137.15 ตันต่อป ี 

 รูปแบบการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล โดยการคัดแยกและน้า
กลับคืนวัสดุรีไซเคิล ประเภทแก้ว กระดาษพลาสติก เหล็ก และอะลูมิเนียม มีการด้าเนินงานผ่ านกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ การซื้อขายวัสดุรีไซเคิลโดยผ่านร้านรับซื้อของเก่า ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล  กิจกรรม
ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ เพ่ือน้าไปท้าปุ๋ย
หมักอินทรีย์ น้้าหมักชีวภาพ และการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพ่ือน้าปุ๋ยหมัก/น้้าหมักที่ได้ไปใช้บ้ารุงดินเพ่ือการเกษตร  

การก้าจัดมูลฝอยในปัจจุบัน   

1) ปี 2559 จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น (ค้านวณจากจ้านวนประชากร) จ้านวน 
809.38 ตัน/วัน  รวมปริมาณขยะเข้าสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 405.84 ตัน/วัน  

2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยไปก้าจัด จ้านวน 72 แห่ง มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 48 แห่ง แบ่งเป็นก้าจัดโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 41 แห่ง และก้าจัดโดยเอกชน จ้านวน 7 แห่ง อปท. ร่วมทิ้ง จ้านวน 24 แห่ง ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ คือ การเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) โดยมีการใช้ดิน
ปิดทับเป็นครั้งคราว จ้านวน 46 แห่ง มีการก้าจัดแบบถูกหลักวิชาการ เพียง 2 แห่ง  
 3) ในพ้ืนทีจ่ังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะการก้าจัดขยะมูลฝอยคล้ายๆ กัน สามารถแยกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้  

    3.1) การฝังกลบแบบถูกหลักวิชาการ (ฝังกลบแบบควบคุม Controlled Dump) มีจ้านวน  
1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลเอราวัณ 

 3.2) การเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) มีจ้านวน 46 แห่ง 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 แห่ง ได้แก่ เทศบาล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 

16 แห่ง 

 - เอกชน 6 แห่ง ได้แก่ เอกชนพื้นที่ต้าบลแก่งเสี้ยน เอกชนพ้ืนที่ต้าบลท่าขนุน ที่ทิ้งเอกชน 
อ.ไทรโยค เอกชนร่วมกับ ทต.ท่าม่วง เอกชนร่วมกับ ทม.ท่าเรือพระแท่น และ หจก.ทรัพย์ตะวันกาญจน์ ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการระงับใบอนุญาติ 
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 3.3) การคัดแยกและเตาเผา จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท กาญจน์ไมนิ่ง จ้ากัด 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการเก็บขน 72 แห่ง รวมปริมาณขยะจ้านวน 407.91 

ตัน/วัน 
5) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 48 แห่ง ได้แก่ อปท. จ้านวน 41 แห่ง และเอกชน จ้านวน 7 

แห่ง มีการปรับปรุงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย สามารถลดปริมาณขยะสะสมลงได้ 76.29% เหลือขยะสะสมรวม 
221,594.38 ตัน (ปี 2557 ขยะสะสม = 934,598.00 ตัน)  

6) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ที่มีการจัดการอย่างถูกต้อง จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบล
เอราวัณ (ระบบฝังกลบ) และ บ.กาญจน์ไมนิ่ง จก. (ระบบคัดแยกและเตาเผา) 

7) อปท. ที่มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย โดยไม่มีการเก็บขน (ให้ประชาชนน้าขยะมาท้ิงเอง) จ้านวน 4 
แห่ง ได้แก่ 1) ทต.ดอนเจดีย์ 2) ทต.สหกรณ์นิคม 3) อบต.วังไผ่ 4) ทต.หนองลาน 

8) อปท. ที่เริ่มมีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ปี 2559 (ใหม่) จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่  
8.1) อบต.บ้านเก่า ระบบฝังกลบ 
8.2) อบต.ดอนแสลบ ระบบเตาเผา 

9) อปท. ที่มีกิจกรรมลด คัดแยกขยะ (3R) จ้านวน 46 แห่ง มีการคัดแยกขยะต้นทาง จ้านวน 38 
แห่ง  มีการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ จ้านวน 52 แห่ง (57.91 ตัน/วัน) มีการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 
จ้านวน 21 แห่ง  (523 กก./ปี)  (ข้อมูลจากแบบส้ารวจ) 

9.1) อปท. ทีม่ีกิจกรรมลด คัดแยกขยะ (3R) จ้านวน 46 แห่ง  
9.2) อปท. มกีารคัดแยกขยะต้นทาง จ้านวน 38 แห่ง 

9.3) อปท. มีการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ จ้านวน 52 แห่ง (57.91 ตัน/วัน) 
9.4) อปท. มีการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน จ้านวน 21 แห่ง  (523 กก./ปี) 

10)  อปท. มีการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นการเก็บขนและก้าจัดมูลฝอย จ้านวน 72 แห่ง 
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6. การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชื่อมโยงกับจังหวัดกาญจนบุรี 
 

         จังหวัดกาญจนบุรี ได้น้ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนว
พระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส้าคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง มาเป็นแนวคิดในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560 ) และแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลถือเป็นหน้าที่ส้าคัญยิ่งยวดที่จะเชิดชู
สถาบันไว้ด้วยความจงรักภักดี โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ หรือประสงค์ร้าย 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
มั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติทางทหารร่วมกันของอาเซียน เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 

3. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ระยะเฉพาะหน้า
จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ และระยะต่อไปเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ สั งคมผู้ สู งอายุ  การจัด ระเบี ยบสั งคม  สร้ างมาตรฐานด้ านคุณ ธรรม  จริยธรรมและธรรมภิ บ าล  
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบาย คสช. 

4. การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน้าการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่าง  
มีคุณภาพและคุณธรรม พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
            5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจะวางรากฐาน
พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง 
ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
โดยไม่มีความเหลื่อมล้้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ บูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด้าเนินนโยบายเศรษ ฐกิจเป็น 
3 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่และระยะยาว ที่ต้องวางรากฐาน 
เพ่ือความเจริญเติบโตอย่างเนื่อง ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สานต่อนโยบาย
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่  คสช. จัดท้าไว้ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม ลดอุปสรรคการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ชักจูงให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎ
อัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท้าได้ 
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ระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง
และคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพฯ 
กับเมืองบริวาร พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้าน
เกษตรกรรม จะปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ และสนับสนุนให้สหกรณ์
ของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูป และการส่งออกได้ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขาย
สินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม รัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน้าไปสู่การผลิตและ
บริการที่ทันสมัย 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ  
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์  ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ บริหารจัดการน้้าให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ และ
กระจายอ้านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระยะเฉพาะหน้าจะเร่งปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ในระยะ
ต่อไปจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี 
และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรือกระท้าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

 

 

 

 

 



1/๓๖ 

 

 

6.2 การน้าวิสัยทัศน์ของประเทศเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้สนองนโยบายการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน และ

สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดได้ให้ความส้าคัญกับนโยบายเชิดชูสถาบัน โดย
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริที่ส้าคัญ ซึ่งได้ก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัด  
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลคาดหวังไว้ ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดเป็นอย่างมาก อันจะส่งผลให้
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป  โดยจังหวัดกาญจนบุรี 
มีแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดรับกับความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
        1.1 เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ข้าราชการ และประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

ร่วม เป็ นพลั งแผ่นดิ นป้ องกันและแก้ ไขปัญ หายาเสพติ ดแบบบู รณ าการ ตามโครงการพัฒ นา การ 
มีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

1.2 จังหวัดมีผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องที่ พ่อค้า ประชน ข้าราชการร่วมกันรักษาความสงบ
เรียบร้อย เกิดความสมานฉันท์เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน สร้างความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการด้าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมเชิงบูรณาการ ตามโครงการ
เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ความม่ังคั่ง 
2.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร แหล่งน้้า 

ส้าหรับการอุปโภค บริโภค และท้าเกษตรกรรม ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร พืช และปศุสัตว์ เพ่ือเป็นมาตรฐาน 
มีความปลอดภัยส้าหรับผู้อุปโภค และบริโภค และส่งออก ตามโครงการส่งเสริมการผลิต จ้าหน่าย และบริโภค
อาหารปลอดภัยในทุกระดับ 

2.3 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม ปลอดภัย เพื่อให้
สามารถรองรับและให้บริการนักท่องเที่ ยวทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ที่ จะเข้ามาท่องเที่ ยวและ  
ใช้จ่ายเงินในจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล และ
โครงการพัฒนาระบบบริการและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว 

3. ด้านความย่ังยืน 
3.1 การส่งเสริมให้เยาวชน พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ และเกิดจิตส้านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว  
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7. สรุปผลการด้าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕60) 
 
  7.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

ปัญหาอุปสรรคโดยรวม  
(1) การเตรียมความพร้อมเพ่ือการรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวโลก 
(2) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาญจนบุรี 

         (3)  การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและกิจกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นที่แพร่หลาย
และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
           (4)  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังไม่มีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆเท่าที่ควร
         (5)  แนวความคิดในการพัฒนา ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวที่ เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมยังมีน้อย 
         (6) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ 

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการท่องเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี 
มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวจ้านวนมากและมีศักยภาพสูง แต่ยังคงต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาทางการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและให้ทันต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง
การตลาดการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาค (ASEAN Tourism 
Connectivity Corridors) จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ก้าหนดกรอบแนวความคิดในการพัฒนาให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

(1) ฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 
- ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีที่เสื่อมโทรม 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีคุณภาพสูง 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อม 

เพ่ือความสมดุลและยั่งยืน 
(2) บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

                           - พัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค้านึงถึงความยั่งยืนและ
ความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว 

- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยว 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
- บูรณาการการท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 

(3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรภาครัฐ 
- พัฒนาทักษะและองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ให้บริการให้สามารถปรับตัว 

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกและพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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  (๔) การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเอ้ืออ้านวยให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง จึงจ้าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างด้านการท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ  
ซึ่งไม่เพียงเพ่ิมโอกาสให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังท้าให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วย ดังต่อไปนี้  
        - พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปัจจยัพ้ืนฐาน เพ่ือการท่องเที่ยว 
        - พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม และระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับประเทศ
เมียนมาและในภูมิภาค ที่ครอบคลุมการคมนาคมทุกรูปแบบตั้งแต่ ท่ารถโดยสาร สถานีรถไฟ ท่าอาก าศยาน 
รวมทั้งที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น 
        - พัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น 
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ครอบคลุมและท่ัวถึง ระบบโทรศัพท์มือถือที่มีเสถียรภาพ เป็นต้น 
        - พัฒนาด้านความปลอดภัยของแหล่ งท่องเที่ ยวให้ เป็นที่ ยอมรับ ในระดับสากล               
ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและบริการ ความปลอดภัยจากการหลอกลวงนักท่องเที่ยว ความ
ปลอดภัยจากธรรมชาติ 
        - พัฒนาค้านึงถึงหลักการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเทีย่วสิ่งอ้านวยความสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว  
       - พัฒนาศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวส้าคัญ ๆ เช่น ขยายพ้ืนที่จอดรถยนต์เพ่ิมจ้านวน
สิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆเช่น สถานที่พักแรม จ้านวนห้องน้้า ร้านอาหาร ถังขยะ การจัดเก็บขยะ เป็นต้น 
เพ่ือให้เหมาะสมกับปริมาณนักท่องเที่ยว 

                   (๕) พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพ่ิมมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้
ทางการท่องเที่ยว 
        - พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล โดยมุ่งเน้นที่การคัดเลือก
วัตถุดิบ และการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ 
        - พัฒนารูปแบบการน้าเสนอให้น่าสนใจ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น  
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าและบริการที่แตกต่าง แต่ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชน และความเป็นไทยไว้ 
การพัฒนาตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น 
        - พัฒนาพันธมิตร ความร่วมมือทางการค้ากับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ โดยเน้นการสร้าง
ความมั่นใจในสินค้าและบริการ 

(4) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ 
มีความส้าคัญมากกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้นจึงมีความหลากหลายใน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเน้นเรื่องของความรู้ ทักษะ และจิตใจ ที่จะท้าให้
บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมและมีจ้านวนบุคลากรเพียงพอที่จะรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
โดยมีแนวทางพัฒนาดังต่อไปนี้ 

- ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการบริการของแหล่งท่องเที่ยว 
        - ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและองค์กรภาคเอกชน ในการ
พัฒนานักศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพสูงขึ้น 

- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
       - การส่งเสริมให้สถานศึกษาสอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนเพ่ิมมากขึ้น และส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวได้อบรมภาษาต่างประเทศในการพูดเพ่ือสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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       - จัดท้าคู่มือการบริหารท่องเที่ยวในชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งให้แหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- พัฒนาอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและชุมชน 
       - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุก
ภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชน
สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ 

(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จ้าเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านทาง
ระบบสารสนเทศเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดย
มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

        - พัฒนาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนฐานข้อมูลของภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งควรจะมีลักษณะของการน้าเสนอข้อมูลใน
ลักษณะทีเ่ข้าใจง่าย ทั้งรูปภาพและภาพเคลื่อนไหว 
       - พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ที่แสดงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ได้ 
       - การจัดท้าเว็บไซต์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจัดท้า
เว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
       - พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวให้สามารถท้าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
อาทิ การจองโรงแรม การนัดหมายเพ่ือรับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล การช้าระค่ามัดจ้าของสถานที่
ท่องเที่ยว การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ เป็นต้น 
        (๖) การพัฒนาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ถึงศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี จ้าเป็นต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกิด
กระแสความต้องการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งในเรื่องเนื้อหา
สาระ และช่องทางการสื่อสาร โดยจะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์อย่างสม่้าเสมอต่อเนื่องเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการข้อมูลอะไร ในรูปแบบใด ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ และช่ องทางที่
เหมาะสม 

- พัฒนาเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       - การพัฒนาดังกล่าวข้างต้นเป็นประเด็นการพัฒนาที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของ
จังหวัดกาญจนบุรี  มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการพัฒนาในแต่
ละประเด็นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพัฒนา และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

- ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรีและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมการด้าเนินการทางการตลาดประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ 
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 ผลการด้าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวท้าให้มีการขยายตัวของการลงทุนด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง จึงท้าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าภาคเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจะยังคงมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง การลงทุนใหม่มีอัตราค่อนข้างสูงขึ้นเพ่ือรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น อาทิเช่น 
อ้าเภอสังขละบุรี อ้าเภอศรีสวัสดิ์ รวมแม้กระทั่งในเขตตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีจ้านวนที่พักในปี ๒๕๕๗ 
จ้านวน ๕๒๔ แห่ง โดยคาดว่า ในปี ๒๕๕๘ จะมีสถานที่พักเพ่ิมมากขึ้น คาดการณ์ว่ามีสถานที่พักแรมจ้านวน 
๖๒๘ แห่ง นอกจากนี้โรงแรมที่พัก ร้านอาหารและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีแผนด้านการ
ลงทุนและพัฒนา ในลักษณะ upper upscale chain เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวันใน 
ปี ๒๕๕๗ อยู่ที ่1492.8๓ บาท ซึ่งมากกว่าปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๓.๕๗ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

 จังหวัดกาญจนบุรีมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาบุคลากร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีจ้านวนเพียงพอต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ในอนาคต โดยมีการจัดการอบรมอาชีพด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่ องเที่ยว  
มากกว่า ๑๗ หลักสูตร จ้านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามากกว่า ๑,๙๐๐  คน 

 การจัดการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกสัปดาห์ท้าให้สามารถ
คาดการณ์จ้านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จากกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประมาณ ๒,๐๐๐ คนต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย 

 
       7.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย  

ปัญหาอุปสรรคโดยรวม  
(1) การบริหารจัดการน้้ายังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
(2) การจัดการด้านการเกษตรที่ปลอดภัย หรือพัฒนาสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมยังไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
(3) ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน 
(4) ราคาน้้ามันผันผวน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและกระบวนการผลิต            

สู่เกษตรอุตสาหกรรม 
(5) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม 
(6) การเปลี่ยนแปลงของระบบตลาดที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร 
(7) แหล่งผลิต และจ้าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 

 
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอุตสาหกรรม

และอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ได้แก่ พัฒนาส่งเสริม
การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์  และการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ได้น้อม 
น้าพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาด้าเนินการและมีแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ ดังนี้ 

  (1) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
(2) อบรมให้ความรู้เกษตรกรในระบบ GAP และให้ได้รับมาตรฐาน QGAP และ Organic Thailand 
(3) การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล 
(4) การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพและมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ 
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(5) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม 
(6) การส่งเสริมตลาดข้อตกลง (Contract Farming) เพ่ือประกันราคาสินค้าการเกษตร 

                     (7) การบริหารจัดการน้้าเพ่ือการเกษตร เน้นในเขตพ้ืนที่ ๕ อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอหนองปรือ
อ้าเภอห้วยกระเจา อ้าเภอเลาขวัญ และอ้าเภอบ่อพลอย โดยในระยะเร่งด่วนเป็นเรื่องการขุดลอกและด้าเนินการก่อสร้างฝาย
กักเก็บน้้า การสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ในระยะกลาง คือ การพัฒนาลุ่มน้้าล้าตะเพิน เพ่ือผันน้้าไปสู่ พ้ืนที่ขาดแคลนน้้า 
ให้ได้มากที่สุดรวมทั้งแนวคิดในการศึกษาการน้้าจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพ่ือใช้ในการเกษตรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (8)  ส่งเสริมให้เกษตรกรท้าการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  (9)  ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย 
   ผลการด้าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวท้าให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ และสามารถ
น้าไปปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดเพ่ือน้ามาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การตลาด และการบริหาร
จัดการ ส่งผลท้าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการค้าผ่านแดน  
 ปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
 - ด่านพระเจดีย์สามองค์ 
 1. ปัญหาภูมิประเทศช่วงรอยต่อของทั้งสองประเทศ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนมากเป็นภูเขาลาด
ชัน ในช่วงฤดูฝนการเดินทางขนถ่ายสินค้าท้าได้ล้าบาก ท้าให้การค้าชายแดนช่วงหน้าฝนลดลง 
 2. ทางฝั่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังคงปิดด่านท้าให้การค้าบริเวณชายแดน 
ยังไม่คล่องตัวมากนัก 
 แนวทางแก้ไข 
       1. เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปกครองทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นบ่อยๆ ท้าให้สานต่อความสัมพันธ์ได้ยาก จึงควรจัดให้มีการประชุมหารือ 
ในระดับท้องถิ่น เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ระหว่างกัน 
  2 . รัฐบาลของทั้ งสองประเทศควรให้ความสนใจ ในปัญหาการค้าชายแดนอย่างจริงจั ง  
โดยมีนโยบายและการด้าเนินการที่ชัดเจน ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงปัญหาการปัก
ปันเขตแดนด้วย 
  3. จังหวัดควรให้การสนับสนุนการปรับปรุงเส้นทางสู่ช่องทางอนุมัติเฉพาะคราว ที่มีการเปิด  
เป็นประจ้า เพ่ือให้สามารถสัญจรไปมา ค้าขายและขนถ่ายสินค้าได้ในช่วงฤดูฝน 
 
 - จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้้าร้อน 

    1 . โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ เสร็จสมบูรณ์  ในการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน , ระบบไฟฟ้า , ประปา และแหล่งกักเก็บน้้า เป็นต้น 
              2. ขาดการส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชายแดน บริเวณชายแดนบ้านพุน้้าร้อน           
มีแหล่งท่องเที่ยวหลายจุด หากมีการลงทุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
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 แนวทางแก้ไข 
      1. เร่งด้าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการค้าการลงทุน 

  2. รัฐบาลของทั้งสองประเทศควรให้ความสนใจในปัญหาการค้าชายแดนอย่างจริงจังโดยมีนโยบาย 
และการด้าเนินการที่ชัดเจน ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
          6.4 ผลการด้าเนนิงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2558 ได้ด้าเนินการจัดโครงการ ดังนี้  

 1. โครงการสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาการค้าผ่านแดนตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจ  SOUTHERN 
CORRIDOR : DAWAI – QUY NHON/VUNG TAU  

 2. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน ปี 2556 
 3. โครงการส่งเสริมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ชายแดนบ้านพุน้้าร้อน 
 4. โครงการส่งเสริมการจัดตลาดนัดชายแดนไทย-เมียนมา ปี 2557 
 
 ผลการการด้าเนินงานที่ได้รับการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้ 

  1. ด้านผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากรายได้หรือยอดจ้าหน่าย/มูลค่าการ
เจรจาการค้าแล้ว สิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับจากการร่วมงาน คือ ประสบการณ์ – โอกาสทางการค้าที่ผู้ประกอบการแต่
ละรายได้สัมผัสและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจากการสอบถาม/แบบประเมินผู้เข้าร่วมงานฯ พบว่าผู้ประกอบการหลายๆ 
ราย และเกิดแนวคิดในการปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น  

 2. ด้านผู้เข้าชมงาน ผู้ เข้ามาเที่ยวชมงานส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่ามีความพึงพอใจในการ              
จัดงาน โดยประทับใจและมีความต้องการให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกในครั้งต่อๆไป เพราะนอกจากจะสามารถ            
หาซื้อสินค้าหลากหลาย  มีความแปลกใหม่ ทันสมัยนิยม และราคาไม่แพง ยังสามารถท้าให้คนในพ้ืนที่มีรายได้
เพ่ิมขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการค้าขาย หรือจากการบริการด้านสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พัก ร้านอาหาร 
ท้าให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน  

 3. ด้านเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
 1. ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และสามารถน้ามาวิเคราะห์ด้านการตลาด(พฤติกรรมผู้บริโภค 
แรงจูงใจในการซื้อสินค้า ศักยภาพก้าลังซื้อ ทัศนคติรสนิยมผู้บริโภค) 
  2.  สามารถน้ าไปจัดท้ าแผนงาน/โครงการส่ งเสริมด้ านการตลาดในระยะต่อไป ให้ 
มีความเหมาะสมและผู้ประกอบการได้รับประโยชน์เพิ่มมากยิ่งขึ้น  

 4. ด้านความสัมพันธ์  
 ท้าให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าระหว่างประเทศด้านจังหวัดกาญจนบุรี (ประเทศไทย)  

กับเมืองพญาตองซู และเมืองทวาย (ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)  
 5. ความม่ันใจ-ความปลอดภัย 
 ผู้ประกอบการค้า/นักลงทุน มีความเชื่อมั่นใจ ส่งผลให้ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในด้านการค้าและ

การลงทุน รวมทั้งความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่ชายแดน  
 6. มูลค่าในการจ้าหน่ายสินค้า 

6.1 โครงการสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาการค้าผ่านแดนตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจ SOUTHERN 
CORRIDOR : DAWAI – QUY NHON/VUNG TAU จ้านวน 1,173,286 บาท 

 6.2 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน ปี 2556 จ้านวน  2,372,800 บาท 
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6.3 โครงการส่งเสริมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ชายแดนบ้านพุน้้าร้อน 
 ปี 2557 จ้านวน 3,127,518 บาท 

6.4 โครงการส่งเสริมการจัดตลาดนัดชายแดนไทย-เมียนมา ปี 2557 จ้านวน 2,496,300 บาท 
6.5 โครงการส่งเสริมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ชายแดนบ้านพุน้้าร้อน 

 ปี 2558 จ้านวน 7,535,026 บาท 
 7. กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า Business Matching  ได้แก ่
 7.1 โครงการสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาการค้าผ่านแดนตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจ SOUTHERN 

CORRIDOR : DAWAI – QUY NHON/VUNG TA มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 ราย และได้มีการจับคู่เจรจาการค้า
จ้านวน 43 คู่ ในจ้านวนนี้ มีคู่ค้าที่สามารถตกลงซื้อขายในช่วงของการจัดงานฯ จ้านวน 4 คู่ มูลค่าการค้าเบื้องต้น 
2,857,500 บาท 

 7.2 โครงการส่งเสริมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ชายแดนบ้านพุน้้าร้อน 
 ปี 2557  มีผู้ประกอบการไทย เมียนมา และจีนสนใจเข้าร่วมการประชุม Business Matching โดยคู่ค้าที่สนใจและลง
นามความร่วมมือทางการค้า  จ้านวน  22  ราย 

 7.3  โครงการส่งเสริมการจัดตลาดนัดชายแดนไทย-เมียนมา ปี 2557 มีผู้ประกอบการไทย เมียน
มา และจีนสนใจเข้าร่วมการประชุม Business Matching  จ้านวน  26 ราย จ้านวน 19 บริษัท และมีคู่ค้า 
ที่สนใจและลงนามความร่วมมือทางการค้า จ้านวน 10 คู่ 

 7.4  โครงการส่งเสริมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ชายแดนบ้านพุน้้าร้อน 
ปี 2558 มีผู้ประกอบการของไทย เมียนมา และจีนสนใจเข้าร่วมการประชุม Business Matching โดยมีคู่ค้า 
ที่สนใจและลงนามความร่วมมือทางการค้าทั้งหมด จ้านวน 13 คู่เจรจา 

6.5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558) 
      การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดในมิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพตามค้ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัดในทุกปี จังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ความส้าคัญในการบริหารงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี โดย
ได้มีการติดตาม และเร่งรัดการท้างานในระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ้าเดือน ทุกเดือน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในการประชุมโดยมีการก้ากับ ติดตาม 
และให้ค้าแนะน้าในการท้างาน ตลอดจนรายงานความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคในการท้างานในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการเป็นประจ้าทุกเดือน ตามแผนปฏิบัติการราชการประจ้าปีของจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 – 2558  แผนงาน/โครงการ ได้ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จทุก
โครงการ   
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   ส้าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบพัฒนาจังหวัด ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น จ้านวน 36 โครงการ 
งบประมาณ 183.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เบิกจ่าย 177.50 ล้านบาท (ร้อยละ 96.70) 
รายละเอียดที่ส้าคัญ ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

(%) 
2556 31 166.48 147.01 88.34 
2557 44 188.14 135.69 72.12 
2558 36 183.55 177.50 96.70 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   
    ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 
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แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

 

บทท่ี ๒  
ข้อมูลสรุปความตอ้งการและศักยภาพของประชาชนในท้องถ่ินในจังหวัด 

 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ 
จังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการจัดประชุมประชาพิจารณ์ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ทั้ง 13 อ าเภอ เพ่ือน าข้อมูลความต้องการและศักยภาพที่มีของแต่ละอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีมาท า
การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 
จากข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการต่อไป โดยรายละเอียดของข้อมูลสรุปความต้องการและ
ศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ดังนี้   
 2.1 ศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

  ๑. ชุมชนมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ องค์กรภาคประชาชน และเครือข่าย
องค์กรชุมชนจ านวนมาก เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมในชุมชน/อ าเภอ และจังหวัด 
  ๒. องค์กรภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี หอการค้า
จังหวัดกาญจนบุรี และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งภายในจังหวัดและต่างประเทศเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
  ๓. ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่ดี เนื่องจากมีสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
ประกอบด้วย สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งท าให้จังหวัดสามารถปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  ๔. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
จ านวนปีละประมาณ ๗ ล้านคน ซึ่งท าให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความคุ้นเคยกับชาวต่างประเทศมา
เป็นเวลายาวนาน ซึ่งจะส่งผลท าให้การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ 
   
 ๒.2 ข้อมูลศักยภาพจังหวัดกาญจนบุรี 
               ข้อมูลศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
 

 ๒.2.๑ ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
 

ที ่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

๑ การขายส่ง/ขายปลีกยานยนต์และจักรยานยนต์ ๒,๕๓๖ ๙.๒ 
๒ การขายส่ง (สินค้าทั่วไป) ๘๔๑ ๓.๑ 
๓ การขายปลีก (สินค้าทั่วไป) ๙,๖๕๒ ๓๕.๒ 
๔ ที่พักแรม และบริการอาหารเครื่องดื่ม ๔,๓๘๖ ๑๖.๐ 
๕ บริการข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ๑๐๔ ๐.๔ 
๖ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ ๒๙๓ ๑.๑ 
๗ กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค ๑๙๗ ๐.๗ 
๘ การให้เช่าบริการท่องเที่ยว ๕๐๖ ๑.๘ 
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( ที่มา: ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบรุี ส านักงานสถติแิห่งชาติ จัดท าทุก 5 ปี) 
 

( ที่มา: ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบรุี ส านักงานสถติแิห่งชาติ จัดท าทุก 5 ปี) 
 
 

 จากจ านวนสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี  27,450 แห่ง เมื่อจ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
พบว่าผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมการขายปลีกมากที่สุด คือ ๙,๖๕๒ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 
๓๕.2 รองลงมาคือผู้ประกอบการประเภทการผลิต ร้อยละ  ๔,๖๘๗ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.1 และ
ผู้ประกอบการที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๔,๓๘๖ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๑6.0 
 
  ๒.2.๒ ข้อมูลจ านวนคนท างานของสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ  
 

 ( ที่มา: ส ามะโนธรุกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบรุี ส านักงานสถติแิห่งชาติ จัดท าทุก 5 ปี) 
 

 จากจ านวนคนท างานในสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๘๕,๖๙๕ คน พบว่า สถาน
ประกอบการที่มีขนาดคนท างาน ๑-๑๕ คน มีจ านวนคนท างานมากที่สุดคือ ๕๖,๒๐๑ คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๖ รองลงมาคือสถานประกอบการที่มีขนาดคนท างาน ๕๑-๒๐๐ คน มีจ านวนคนท างาน ๑๐,๗๓๘ คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ และสถานประกอบการที่มีจ านวนคนท างานมากกว่า ๒๐๐ คน มีจ านวนคนท างาน 
๑๐,๐๕๒ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗ 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

๙ ศิลปะความบันเทิง ๗๘๐ ๒.๘ 
๑๐ กิจกรรมบริการอ่ืนๆ ๒,๕๓๔ ๙.๒ 
๑๑ การผลิต ๔,๖๘๗ ๑๗.๑ 
๑๒ การจัดการและการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล ๒๓ ๐.๑ 
๑๓ การก่อสร้าง ๓๖๔ ๑.๓ 
๑๔ การขนส่งทางบก ๕๔๗ ๒.๐ 
๑๕ กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน ๓ ๐.๐ 

รวม ๒๗,๔๕๐ ๑๐๐.๐ 

ที ่ ขนาดของสถานประกอบการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
๑ ๑ – 1๕ คน 56,201 65.๖ 
๒ 1๖ – 25 คน   3,563   4.๒ 
๓ 26 - 30 คน   1,252   1.5 
๔ 31 – 50 คน   3,889   4.5 
๕ 51 – 200 คน 10,738 12.5 
6 มากกว่า 200 คน 10,052 11.7 

รวม 85,695         ๑๐๐.๐ 
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 ๒.2.3 ข้อมูลจ 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 
2555 2,311 20,982 1,021 15,091 1,287 2,302 1 1 2 3,589 
2556 2,453 20,820 1,133 14,950 1,317 2,281 1 1 2 3,598 
2557 2,547 21,719 1,207 15,733 1,337 2,397 1 1 2 3,589 
2558 2,702 24,523 1,314 18,536 1,385 2,398 1 1 2 3,589 

               ( ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2559) 
 จากจ านวนสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามประเภทการจดทะเบียน พบว่าในปี 
พ.ศ. 2558 มีการจดทะเบียนรวมทั้งสินมากว่าในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีการจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,702 ราย ทุนจดทะเบียน 24,523 ล้านบาท มีการจดทะเบียนมากที่สุดคือ บริษัทจ ากัด 
มากที่สุด จ านวน 1,314 ราย ทุนจดทะเบียน 18,536 ล้านบาท รองลงมาคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 
1,385 ราย ทุนเรือนหุ้น 2,398 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนมหาชนจ ากัด จ านวน 2 ราย ทุนเรือนหุ้น 3,589 
ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จ านวน 1 ราย ทุนเรือนหุ้น 1 ล้านบาท     
 
๒.2.3 ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามประเภทการจดทะเบียนเป็นราย
อ าเภอ พ.ศ. 2558 

 
 
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 
รวมยอด 2,702 24,523 1,314 18,536 1,385 2,398 1 1 2 3,589 
เมือง 887 6,251 474 5,479 413 773 - - - - 
ท่ามะกา 696 8,124 360 7,536 336 588 - - - - 
ท่าม่วง 543 6,084 255 2,055 286 449 1 1 1 3,584 
บ่อพลอย 97 728 32 646 65 82 - - - - 
พนมทวน 97 629 46 503 51 126 - - - - 
ไทรโยค 80 197 44 143 36 54 - - - - 
ทองผาภูมิ 65 174 23 130 42 44 - - - - 
ด่านมะขาม
เตี้ย 

52 221 21 121 31 100 - - - - 

ห้วยกระเจา 51 1,528 16 1,461 34 62 - - 1 5 
เลาขวัญ 43 310 14 258 29 52 - - - - 
สังขละบุรี 39 52 20 35 19 19 - - - - 
หนองปรือ 30 188 4 153 26 35 - - - - 
ศรีสวัสดิ์ 22 38 5 22 17 16 - - - - 

                        ( ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2559) 
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 จากจ านวนสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามประเภทการจดทะเบียนเป็นราย
อ าเภอในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีการจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นจ านวน 2,702 ราย ทุนจดทะเบียน 24,523  
ล้านบาท มีการจดทะเบียนมากที่สุดคือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 887 ราย ทุนจดทะเบียน 6,251  
ล้านบาท รองลงมาคือ อ าเภอท่ามะกา จ านวน 696 ราย ทุนเรือนหุ้น 8,124 ล้านบาท และอ าเภอท่าม่วง 
จ านวน 543 ราย ทุนเรือนหุ้น 6,084 ล้านบาท    
  
 ข้อมูลศักยภาพด้านประชากร 
 

 ๒.2.๓ ข้อมูลจ านวนและร้อยละของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน
เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2556 - 2559 

 
 
 
 
ปี 

ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
ก าลังแรงงานรวม ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 

 
 

ราม 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน ก าลัง
แรงงาน

ที่รอ
ฤดูกาล 

รวม ท างาน
บ้าน 

เรียน
หนังสือ 

อื่นๆ 
รวม ผู้มีงานท า ผู้ว่าง 

งาน 

2556          
ไตรมาสที่ 1  517,544 516,174 515,252 921 1,370 153,442 41,375 44,578 67,490 
ไตรมาสที่ 2 504,922 503,695 501,836 1,858 1,228 168,426 46,478 47,947 74,000 
ไตรมาสที่ 3 510,301 510,301 507,533 2,769 - 165,357 52,584 40,776 71,997 
ไตรมาสที่ 4 518,778 517,128 515,415 1,713 1,650 159,035 47,648 39,257 72,130 
2557          
ไตรมาสที่ 1  481,329 480,083 477,735 2,347 1,247 158,828 48,534 41,032 69,262 
ไตรมาสที่ 2 471,218 468,237 466,677 1,560 2,980 169,440 47,967 40,850 80,623 
ไตรมาสที่ 3 465,043 464,833 464,212 621 210 176,157 52,394 45,020 78,744 
ไตรมาสที่ 4 471,522 469,638 466,102 3,536 1,883 170,019 48,738 40,694 80,588 
2558          
ไตรมาสที่ 1  469,576 469,231 467,673 1,558 345 172,372 47,179 48,061 77,132 
ไตรมาสที่ 2 459,041 455,434 454,365 1,069 3,607 183,375 52,261 44,209 86,905 
ไตรมาสที่ 3 460,740 458,742 452,959 1,069 3,607 183,375 52,261 44,209 86,905 
ไตรมาสที่ 4 467,126 466,513 464,531 1,982 613 176,043 51,739 43,844 80,461 
2558          
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 

                  ( ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี) 
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๒.2.๓ ข้อมูลจ านวนและร้อยละของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ 
(ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559) 
 
 

สถานภาพแรงงาน รวม ร้อยละ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 644,369 100.0 318,707 100.0 325,662 100.0 

๑. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 469,944 72.9 256,237 80.4 213,708 65.6 

   ๑.๑  ก าลังแรงงานปัจจุบัน 468,779 72.8 255,638 80.2 213,141 65.4 

       ๑.๑.๑  ผู้มีงานท า 465,516 72.2 254}835 80.0 210,681 64.7 

       ๑.๑.๒  ผู้ว่างงาน 3,264 0.5 804 0.3 2,460 0.8 

   ๑.๒  ผู้ที่รอฤดูกาล 1,165 0.2 598 0.2 567 0.2 

 ๒. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 174,425 27.1 62,470 19.6 111,954 34.4 

   ๒.๑  ท างานบ้าน 48,897 7.6 1,405 0.4 47,492 14.6 

   ๒.๒  เรียนหนังสือ 44,642 6.9 22,972 7.2 21,670 6.7 

   ๒.๓  อื่นๆ 80,886 12.6 38,094 12.0 42,792 13.1 

ที่มา: ส านักงานสถิตจิังหวัดกาญจนบุรี  
  

 จากจ านวนประชากรผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ านวน 644,369 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน                 
รวม 469,944 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.9 และเป็นผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน คือ ท างานบ้าน เรียนหนังสือ 
และอ่ืน ๆ จ านวน 174,425 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 โดยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีงานท าจ านวน 
465,516 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 และเป็นผู้ว่างงาน จ านวน 3,264 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ส าหรับ           
ผู้ที่รอฤดูกาล มีจ านวน 1,165 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ส าหรับอัตราการว่างงานในไตรมาสที่ 3 มีร้อยละ
0.7 โดยชายมีอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 0.3 และหญิง 1.2 ( คิดจากจ านวน  ผู้ว่างงาน X 100 )  

                                                                                               ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
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 ๒.2.๔  ข้อมูลจ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 
และเพศ (ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559) 
 

ระดับการศึกษาท่ีส าเรจ็ รวม ร้อยละ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 

ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 465,516 100.0 254,835 100.0 210,681 100.0 

๑.  ไมม่ีการศึกษา 30,965 6.7 12,535 4.9 18,430 8.7 

๒.  ต่ ากว่าประถมศึกษา 121,307 26.1 63,628 25.0 57,679 27.4 

๓.  ประถมศึกษา 119,671 25.7 73,764 28.9 45,906 21.8 

๔.  มัธยมศึกษาตอนต้น 64,257 13.8 39,517 15.5 24,740 11.7 

๕.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 61,633 13.2 34,175 13.4 27,459 13.0 

      ๕.๑  สายสามัญ 46,453 10.0 24,326 9.5 22,128 10.5 

      ๕.๒  สายอาชีวศึกษา 15,180 3.3 9,849 3.9 5,331 2.5 

      ๕.๓  สายวิชาการศึกษา - - - - - - 

๖.  มหาวิทยาลัย 65,611 14.1 29,742 11.7 35,869 17.0 

      ๖.๑  สายวิชาการ 41,591 8.9 18,907 7.4 22,684 10.8 

      ๖.๒  สายวิชาชีพ 16,882 3.6 8,489 3.3 8,392 4.0 

      ๖.๓  สายวิชาการศึกษา 7,138 1.5 2,346 0.9 4,793 2.3 

7.  อ่ืนๆ - - - - - - 

8.  ไม่ทราบ 2,071 0.4 1,473 0.6 597 0.3 

  
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

   

 จากข้อมูลผู้มีงานท าของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ พบว่า ผู้มีงานท า   
ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษามากสุดคือ 240,978 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
51.8 ส่วนระดับมหาวิทยาลัยมีร้อยละ 14.1 ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย    
มีค่าใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 13.8 และร้อยละ 13.2 ตามล าดับ และพบว่าเพศชายส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่าเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงส าเร็จการศึกษา        
ในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่าเพศชาย 
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 ๒.2.5 ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายและหนี้สินของครัวเรือนในจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2558 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,884  บาท 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 15,765  บาท 
หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน 89,862  บาท  

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  จ านวนเงิน (บาท) 
๑ อาหาร และเครื่องดืม่ (ไม่มีแอลกอฮอล์) 5,080  

๒ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ 240  

๓ ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ 61 
๔ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ 3,143 

๕ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 355 

๖ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 672 
๗ เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 187  

๘ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร 3,643 

๙ การศึกษา 140 
๑๐ การบันเทิง การอ่าน และกจิกรรมทางศาสนา 82 

๑๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ 288 

๑๒ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 1,873 

รวม 15,765 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

   

 จากตารางค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในจังหวัดกาญจนบุรี  พบว่าครัวเรือนมีการใช้จ่าย
ทางด้านอาหาร และเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) มากสุดคือ 5,080 บาท รองลงมาคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เดินทางและการสื่อสาร 3,643 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ 
3,143 บาท  ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอ่ืน ๆ  มีน้อยที่สุดคือ 61 บาท 
 
 สรุปข้อมูลศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี 
 จ านวนสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่จะเป็นประเภทการขายปลีกถึงร้อยละ 35.2 
 ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนข้อมูลสถานประกอบการของจังหวัดที่จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า 
สถานประกอบการที่ไม่มีลูกจ้างมีอัตราส่วนมากสุดร้อยละ 80.90 ซึ่งผู้ประกอบการค้าปลีกส่วนใหญ่จะไม่มี
ลูกจ้าง ในขณะที่จ านวนผู้อยู่ในก าลังแรงงานของจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 71.5 เป็นผู้มีงานท าร้อยละ 70.7 และ   
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานร้อยละ 28.5 เรียนหนังสือร้อนละ 6.9 และอัตราการว่างงานร้อยละ 0.2 ซึ่งอัตราการ
ว่างงานยังอยู่ในระดับน้อย ส่วนระดับการศึกษาที่ส าเร็จของของผู้มีงานท า พบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษามากที่สุด คือร้อยละ 51.8 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับมหาวิทยาลัย ที่ร้อยละ 24.8 และ 15.2 ตามล าดับ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 
18,746 บาท และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่อครัวเรือน ๑๗,301 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย     
ด้านอาหาร และเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) 5,816 บาท รองลงมาคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและการ
สื่อสาร 3,893  บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ 3,034 บาท 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรีในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคตะวันตกและ
โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
หน่วยงานหลักเพ่ือบูรณาการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตก 

ความท้าทายจากโอกาสและแรงกดดันที่น าไปสู่การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีคือ 
1.การมีชายแดนติดต่อมณฑลตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการ

ท่าเรือน้ าลึกทวาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการค้าไปสู่อินเดียและยุโรป 
2.สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเริ่มคลี่คลายท าให้ต่างชาติให้ความส าคัญใน

การสานสัมพันธ์กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
3.นโยบายใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้ความส าคัญกับโครงการท่าเรือ

น้ าลึกทวาย 
4.การเปิดพ้ืนที่ใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมของไทยมีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่ 

โครงการท่าเรือน้ าลึกทวายก าลังก่อสร้างในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จะน ามาซึ่งผลประโยชน์สูงสุด
ทั้งต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และไทย โดยเงื่อนไขของความส าเร็จ มีปัจจัยส าคัญดังนี้ 

1.ความร่วมมือจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
2.ความร่วมมือจากรัฐบาลไทยในการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานและการผ่านแดน 
3.ความส าเร็จของ Transborder Corridor เชื่อมสู่ไทย กล่าวคือ จุดผ่านแดนถาวรและ

กฎระเบียบกลไกที่เอ้ืออ านวย รวมถึงการใช้บริการธุรกิจและระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งของไทย 

การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรีในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคตะวันตก 
จากการวิเคราะห์จากแผนภูมิ Radar (ตามแผนภูมิที่ 1) จะเห็นว่าจังหวัดราชบุรีเป็นผู้น าในสาขา

อุตสาหกรรมและสาขาบริการ ตามด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้น าในสาขา
เกษตร ตามด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้น าในสาขาการท่องเที่ยว ตามด้วยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และส าหรับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้น าด้านการค้าชายแดน ตามด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
แผนภูมินี้แสดงถึงศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรีในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตกด้านการค้า
ชายแดน อีกทั้งเมื่อพิจารณาควบคู่กับโครงการ Dawei Development ก็ท าให้ศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี
ในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตกด้านการค้าชายแดนมีความเด่นชัดยิ่งขึ้น 
 

แผนภูมิที ่1  การวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาคตะวันตก 
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นอกจากนี้ จากกระบวนการรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ประกอบกับการวิเคราะห์  ศักยภาพการเป็นศูนย์กลาง 
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาคตะวันตก การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-ข้อจ ากัด เพ่ือก าหนดแนวคิด
การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมุ่งสร้างผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ต่อจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศ 
ในระยะยาว สรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพสูงเด่นด้านการค้า 
การลงทุนผ่านแดนและชายแดน หรือมีศักยภาพในการเป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” โดยมีตัวเมืองกาญจนบุรีและ
กลุ่มเมืองในภาคตะวันตกเป็นศูนย์กลางความเจริญ สนับสนุนการพัฒนาและกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรีเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ GMS ตอนใต้ ที่เชื่อมโยง ทวาย-กาญจนบุรี-
กรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินต์ 

 

ปัจจัยและสถานการณ์ภายใน: ตามแผนบูรณาการดันกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจตะวันตก 

ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพ มีที่ดินจ านวนมากภายใต้ความดูแล
ของกองทัพสามารถน ามาพัฒนาได้โดยไม่ต้องเวนคืน มีแหล่ งท่องเที่ยวมาก อยู่ใกล้แหล่งพลังงาน และ 
ภาคประชาชนเข้มแข็ง 

อุปสรรค ระบบการขนส่งระหว่างกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ ยังไม่ดีพอ ระบบสาธารณูปโภคยังมีปัญหา 
ที่ดินส่วนใหญ่รัฐครอบครองแบบไม่มีเอกสารสิทธิ์และมีปัญหาเก็งก าไร มีความเสี่ยงแผ่นดินไหว มีปัญหามลพิษ
โรงงาน ขาดธุรกิจบริการ ขาดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การศึกษายังไม่ตอบสนองวิสัยทัศน์จังหวัด  
ด้านเศรษฐกิจชายแดน 

 

ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอก: ตามแผนบูรณาการดันกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจตะวันตก 

 ประโยชน์ โครงการท่าเรือน้ าลึก Dawei เปิดไทยสู่ New Global Maritime Route เป็นโอกาสให้  
นักธุรกิจไทยขยายตลาดการค้าสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีโอกาสย้ายฐานการลงทุนเพ่ือลดต้นทุน
ประกอบการ รัฐบาลทั้งสองฝ่ายให้ความส าคัญ มีโอกาสเชื่อมโยงรถไฟสาย Dawei-Yunnan ตามแผนของ
รัฐบาลจีน 

อุปสรรค กฎระเบียบการค้าของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ไม่แน่นอน มีปัญหาชายแดน อิทธิพล
ของชนกลุ่มน้อยมีบทบาทสูงในด้านการค้าชายแดน เขตแดนไทย-พม่ายังไม่มีการปักปัน 

(ที่มา : แผนบูรณาการจังหวัดกาญจนบรุีให้เป็นศูนย์กลางภาคตะวันตก ,ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
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2.3  การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ โดยใช้ตัวชี้วัด
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ 4 มิติ 
สรุปผลการวิเคราะห์แยกตามตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ประเทศ ทั้ง ๔ ดา้น ของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี ้
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ตารางสรุป ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ประเทศ ๔ มิติ 
 

การพัฒนาแบบทั่วถึง  

(Inclusive Growth) 

มีค่าสูงกว่าค่ากลางประเทศเล็กน้อย 

กาญจนบุรี = 23.04 

ค่ากลางประเทศ = 27.14 

ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้ 
1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน  
2. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 
3. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี 
4. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 3 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  

(Growth & Competitiveness) 

มีค่าสูงกว่าค่ากลางประเทศเล็กน้อย 

กาญจนบุรี = 27.98 

ค่ากลางประเทศ = 29.73 

ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้ 
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด 
2. อัตราการเปลี่ยแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
3. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว  

(Green Growth) 

มีค่าสูงกว่าค่ากลางประเทศเล็กน้อย 

กาญจนบุรี = 15.71 

ค่ากลางประเทศ = 22.53 

ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้ 
1. ปริมาณขยะในจังหวัด  
2. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร 
3. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร 
4. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 

5. สัดส่วนปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม  

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ 
(Government Efficiency) 

มีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ 

กาญจนบุรี = 33.49 

ค่ากลางประเทศ = 45.68 

ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้ 
1. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA   
2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา 
3. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง อินเตอร์เน็ต 
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หากพิจารณาจากมิติการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ โดยใช้ตัวชี้วัด
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง มิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ ซึ่งทุกมิติการพัฒนาประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี 
มีค่าการพัฒนาต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ โดยการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี มีค่าเท่ากับ 
25.05 ซึ่งต่ ากว่าค่ากลางของประเทศทีมีค่าเท่ากับ 31.27  มิติที่เป็นปัญหามากที่สุดได้แก่ มิติประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ รองลงมาได้แก่ มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว มิติการพัฒนาแบบถั่วถึง และมิติการเติบโตทาง
เศรษฐกิจตามล าดับ 

 - มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ยังคงเป็นปัญหามากที่สุด คือ ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ HA รองลงมาได้แก่ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า และร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 

 - มิติการพัฒนาการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว โดยตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาคือ ปริมาณขยะในจังหวัด 
รองลงมาได้แก่ สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม 

 - มิติการพัฒนาแบบถั่วถึง โดยตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาคือ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
รองลงมาได้แก่ อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 – 59 ปี และ
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 

 - มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย 
ของครัวเรือนในจังหวัด รองลงมาได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด และ
อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 

  
สรุปประเด็นที่จังหวัดกาญจนบุรีควรให้ความส าคัญในการพัฒนา คือ 

 แก้ไขปัญหาความยากจน 

 พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 รณรงค์ให้แต่ละครัวเรือนมีการเก็บออม 

 พัฒนาการบริหารจัดการขยะ 

 รณรงค์การประหยัดพลังงาน 

 การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 

พัฒนาการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น  น้ าประปา อินเตอร์เน็ต 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จังหวัดกาญจนบุรีครั้งนี้   
ได้ด าเนินการรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี  จากหลักฐาน
เอกสารของหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาสังคมในจังหวัด จากงานวิจัยต่างๆ และผลจากการ
วิเคราะห์สภาพความต้องการของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือน าไปเป็นฐานข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ศักยภาพ  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคของจังหวัดต่อไป 
     ข้อมูลสรุปศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี  น าเสนอใน ๙ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านสังคม  
๒. ด้านการเมือง การปกครอง และความมั่นคง ๓. ด้านการศึกษา ๔. ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม  ๕. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. ด้านภัยพิบัติ ๗. ด้านการท่องเที่ยว      
๘. ด้านเศรษฐกิจ (การเกษตร)  และ ๙. ด้านเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แต่ละด้านน าเสนอ 
ใน ๓ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลสถานการณ์ 
๒. ข้อมูลศักยภาพ 
๓. ความต้องการของประชาชน 

  
๑.  สถานการณ์ทางสังคม 
   
   ๑.๑  สถานการณ์ทางสังคม  
 สถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ สถานการณ์เชิงประเด็นสังคม และสถานการณ์สังคม           
เชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

 สถานการณ์เชิงประเด็นสังคม  

 ๑. สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนและครอบครัว  

      ส่วนใหญ่เป็นปัญหาครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (สถานที่
เปลี่ยวมีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน) ร้อยละ ๓๒.๐๕ รองลงมาครัวเรือนที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ร้อยละ ๒๙.๒๕  ต่อมา ครัวเรือนที่มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคงถาวร, ครอบครัว
ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และจ านวนครัวเรือนสมควรได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่
อาศัย ร้อยละ ๑๓.๒๗, ๙.๖๐ และ ๘.๖๓ ตามล าดับ 
 ๒. สถานการณ์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี 
      จังหวัดกาญจนบุรี  มีสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลทั่วไป ๒ แห่ง  
๖๙๒ เตียง  โรงพยาบาลชุมชน  ๑๓ แห่ง  ๖๑๐ เตียง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑๔๒ แห่ง  
ส านักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ๑ แห่ง ๗๐ เตียง 



3/2 
 

 

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  

 สาเหตุการตายของประชากร ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดกาญจนบุรี  ได้แก่ ๑.มะเร็งและ
เนื้องอกทุกชนิด ๒.โรคระบบไหลเวียนโลหิต ๓.โรคระบบหายใจ ๔.สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
และการตาย ๕.โรคติดเชื้อและปรสิต ๖.โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ ๗.โรคระบบย่อยอาหาร  
๘.โรคระบบประสาท ๙.โรคต่อไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม  และ ๑๐.ภาวะบางอย่างที่เกิดใน
ระยะปริก าเนิด 
      โรคมะเร็ง ๕ ล าดับแรกของจังหวัดกาญจนบุรี  ได้แก่ ๑.มะเร็งหลอดลมและปอด         
๒.มะเร็งตับ  ๓.มะเร็งเต้านม  ๔.มะเร็งล าไส้ใหญ่  และ ๕.มะเร็งปากมดลูก 
      สาเหตุการป่วยของคนจังหวัดกาญจนบุรี  (ข้อมูลผู้ป่วยนอก)  ๑๐ อันดับแรก  ได้แก่     
๑.โรคระบบไหลเวียนเลือด  ๒.โรคระบบหายใจ  ๓.โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม   
๔.โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ๕.โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม   
๖.โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ ๗.โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๘.โรคติดเชื้อและปรสิต   
๙. โรคตารวมส่วนประกอบของตา  และ ๑๐.โรคระบบประสาท 
      สาเหตุการป่วยของคนจังหวัดกาญจนบุรี  (ข้อมูลผู้ป่วยใน) ๑๐ อันดับแรก ได้แก่  
๑. ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อไร้ท่อโภชนาการ และเมตะบอลิซึมอ่ืนๆ ๒. โรคความดันโลหิตสูง   
๓. โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและภาวะอ่ืนๆทางสูติกรรม  
๔. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ๕. โรคอ่ืนๆ 
ของระบบย่อยอาหาร  ๖. โรคเบาหวาน  ๗. ความผิดปกติอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนในระยะปริก าเนิด  ๘. โรคติด
เชื้ออ่ืนๆ ของล าไส้  ๙.โรคตาและส่วนผนวก  และโรคติดเชื้อและปริสิตอ่ืนๆ 
      โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี   ๑๐ อันดับแรก  ได้แก่   
๑.อุจจาระร่วง ๒.ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  ๓.ปอดบวม  ๔.ตาแดง  ๕.อาหารเป็นพิษ  ๖.ไข้หวัดใหญ่   
๗. สุกใส ๘. มือ เท้าปาก ๙.มาลาเรีย  และ ๑๐.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
   ๓. สถานการณ์ด้านการศึกษา 
      ปัญหาคนที่อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปไม่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ ร้อยละ ๕๐.๗๑ ของ
สถานการณ์ด้านการศึกษา รองลงมา เยาวชน อายุ ๑๘– ๒๕ ปี หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี / 
การศึกษาสายอาชีพ แล้วไม่มีงานท า ในรอบ ๑ ปี ร้อยละ ๒๓.๕๔  คนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
แต่ไม่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้  เด็ก อายุ ๖–๑๕ ปี ที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อตามภาคบังคับ
ได้ ร้อยละ ๑๒.๒๑ และ ๑๐.๓๙ ตามล าดับ  
           ๔. สถานการณ์ด้านการมีงานท าและรายได้ 
 ปัญหาที่พบมากคือประชาชนที่มีรายได้น้อยที่มีหนี้สินและมีปัญหาในการส่งใช้เงินกู้ยืม  
ร้อยละ ๔๐.๖๕  รองลงมา ประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ร้อยละ  ๒๘.๘๙ ต่อมา 
ประชาชนที่มีรายได้น้อยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพเพ่ือยังชีพ และประชาชนในวัยท างานที่ไม่มีงานท า
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ และไม่มีรายได้ ร้อยละ ๑๖.๗๒ และ ร้อยละ ๑๓.๗๔ ตามล าดับ 
  ๕. สถานการณ์ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
      ที่พบมากคือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในรอบปี จากภัยธรรมชาติ ร้อยละ๕๐.๘๗ 
รองลงมาประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๒๐.๔๕,ประชาชนถูกลัก
ทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกท าลายทรัพย์สินในรอบปีที่ผ่านมา,  ประชาชนที่ประสบภัยจากการท างานในรอบ
ปีที่ผ่านมา และ ประชาชนถูกท าร้ายทางร่างกายในรอบปีที่ผ่านมา  ร้อยละ ๑๑.๐๐ , ๑๐,๑๙ และ 
๕.๑๑ ตามล าดับ 
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              ๖. สถานการณ์ด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม 
 พบปัญหาส่วนใหญ่มีร้านค้าท่ีขายเหล้า/บุหรี่ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและ 
ศาสนสถาน ถึงร้อยละ ๕๐.๕๔  และสถานที่ไม่เหมาะสมในท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ร้านสื่อลามก  
ร้านคาราโอเกะ  สถานเริงรมณ์  โต๊ะสนุ๊ก และร้านเกมส์ ร้อยละ ๔๙.๕๖ 
 

     สถานการณ์สังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา 
๑. สถานการณ์เด็ก 

       ที่พบปัญหามากที่สุดได้แก่ปัญหาเด็กที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวร้อยละ ๒๒.๔๗ ของ
ปัญหา รองลงมาเป็นเด็กท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพบเห็นได้ในที่สาธารณะ ร้อยละ ๒๑.๖๗ ต่อมา 
เด็กในครอบครัวยากจนไม่มีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา,  เด็กต่างด้าว, เด็กขาดผู้อุปการะ และ เด็กถูก
ทอดทิ้ง  ร้อยละ  ๑๘.๖๐, ๑๑.๔๘, ๘.๑๐ และ ๖.๓๐ ตามล าดับ 

๒. สถานการณ์เยาวชน 
       ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ เยาวชนที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ร้อยละ ๔๒.๑๗  ต่อมาเป็น
ปัญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพบเห็นได้ในที่สาธารณะ ร้อยละ ๒๗.๖๐ ต่อมาเป็น
เยาวชนต่างด้าว, เยาวชนในครอบครัวยากจนไม่มีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา,  เยาวชนที่ไร้สัญชาติ, 
เยาวชนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  ร้อยละ ๑๔.๐๐, ๑๐.๐๗, ๔.๐๖ และ ๑๐.๕๐ ตามล าดับ 

๓. สถานการณ์ครอบครัว 
      ปัญหาที่พบมากที่สุดคือครอบครัวหย่าร้าง ร้อยละ ๗๑.๘๒ รองลงมาครอบครัวที่มี
หัวหน้าครอบครัวประพฤติตัวไม่เหมาะสมร้อยละ ๘.๘๙  ต่อมาปัญหาครอบครัวที่กระท าความรุนแรง
ต่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ, ครอบครัวที่ไม่เลี้ยงดูบุพการี ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 
เป็นต้น  และครอบครัวที่มีคนในครอบครัวกระท าความรุนแรงต่อกัน  ร้อยละ ๗.๙๘, ๖.๗๓ และ 
๔.๕๗ ตามล าดับ  

๔. สถานการณ์สตรี 
        พบปัญหาสตรีที่มีมากท่ีสุดได้แก่สตรีที่มีรายได้น้อยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 
๕๐.๐๕ รองลงมาปัญหาสตรีหม้ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงล าพัง  ร้อยละ ๔๘.๕๓  ต่อมาปัญหาสตรีถูก
ท าร้ายร่างกายและจิตใจ และสตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ ร้อยละ  ๑.๔๓ และ ๐.๐๙ ตามล าดับ                         

๕. สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
      ปัญหาที่พบมากคือผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน ร้อยละ ๒๙.๘๙  

ของปัญหา รองลงมาปัญหา ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น ร้อยละ ๒๗.๗๗ , ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียน
เพ่ือรับเบี้ยยังชีพได้ตามก าหนด, ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควร
ได้รับความช่วยเหลือ, ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน / ไม่มีบัตรประชาชน และ ผู้สูงอายุที่ถูก
กระท าความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ  ร้อยละ ๒๑.๘๒, ๑๙.๒๐, ๑.๒๒ และ ๐.๑๑ ตามล าดับ 

๖. สถานการณ์คนพิการ 
       ปัญหาที่พบมากที่สุดคือคนพิการมีความต้องการกายอุปกรณ์ ร้อยละ ๕๑.๔๐ รองลงมา
บุคคล ที่เข้าข่ายความพิการแต่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนคน
พิการ ร้อยละ ๓๔.๓๘,  คนพิการที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ  และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง/ไม่ได้รับ
ความเอาใจใส่จากครอบครัว ร้อยละ ๑๐.๖๑ และ ๓.๖๑ ตามล าดับ 
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๗. สถานการณ์แรงงาน 
      ปัญหาที่พบคือแรงงานไทยที่อพยพมาจากต่างจังหวัด จ านวน ๖๐๐ คน เป็นชายรอ้ยละ 

๕๔.๐๙ หญิง ๔๕.๙๑    
๘. สถานการณ์แรงงานต่างด้าว 

       สถานการณ์ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ยังคงมี
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมระดับความรุนแรงมาก
ขึ้น โดยส่วนมากจะหลบหนีเข้าเมืองเพ่ือรับจ้างท างาน และอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจ านวนมาก ท าให้เกิดการ
ขยายตัวของระบบครอบครัว บุตรที่เกิดมามีปัญหาเรื่องสัญชาติ การศึกษา และสภาพทางสังคม และ
อาจท าให้เกิดปัญหาการน าพาโรคติดต่อบางอย่าง มาแพร่ระบาด เช่น โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน และอาจ
เกิดปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนสรุปได้ดังนี้ 

      ๘.๑ ปัจจัยภายนอก เกิดจากสถานการณ์ภายนอกของสหภาพเมียนมา ที่มีการปกครอง
ในระบอบเผด็จการทหาร ชนเผ่าต่าง ๆ แยกกันปกครองตนเอง ท าให้ยังมีการสู้รบกันระหว่างทหาร
เมียนมากับกองก าลังกลุ่มต่อต้านอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจนส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก จึงแสวงหาอนาคตที่ดีกว่า เพ่ือ
ความอยู่รอดของตนเอง แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงอันตราย โดยการลักลอบเข้ามาประเทศ
ไทยอาจจะกระท าด้วยตนเอง หรือขบวนการน าพาเข้ามา จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันอาจ
กล่าวได้ว่ารัฐบาลเมียนมา ยังไม่สามารถบูรณาการชนเผ่าต่าง ๆ ของตนได้อย่างมีเอกภาพในระยะเวลา
อันใกล้นี้ ท าให้ไม่สามารถก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ในเรื่องการส่งแรงงานที่ถูกกฎหมายเข้ามาท างาน 
หรือการเจรจากับประเทศไทยในเรื่องการรับกลับแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุมในประเทศไทยอย่างเป็น
ระบบได้ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนผู้น าประเทศใหม่อาจต้องมีการเจรจาในเรื่องดังกล่าวให้มีเอกภาพ
มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

      ๘.๒ ปัจจัยภายใน  เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่สู้งาน ทรหดอดทน ไม่เกี่ยง
งานความต้องการแรงงานต่างด้าวของนายจ้างและสถานประกอบการไทย จึงยังคงมีอยู่และเพ่ิมมากขึ้น
ในประเภทกิจการที่แรงงานไทยไม่นิยมท า ซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนส าคัญจ าเป็นต่อประเทศ โดยเฉพาะ
แรงงานประมง ประกอบกับสภาวะการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งปัจจัยต้นทุนการผลิตเป็นส่วนส าคัญ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงมักใช้แรงงานต่างด้าวที่มีต้นทุนถูกกว่าในทุก ๆ ด้าน 

      ๘.๓ ปัจจัยทางธรรมชาติ เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดแนว
ชายแดนมีช่องทางธรรมชาติที่สามารถใช้เดินทางเข้าออกได้โดยสะดวก ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ด าเนินการป้องกัน สกัดกั้น จับกุม แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง/ผู้น าพา/ขบวนการน าพา อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถสกัดกั้นการหลั่งไหลการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้ เนื่องจากการ
เฝ้าระวังไม่สามารถท าได้ตลอดเวลา 
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      ๘.๔ ปัจจัยอ่ืน ๆ  
        ๘.๔.๑)  มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายรู้เห็นเป็นใจให้การช่วยเหลือสนับสนุนขบวนการ

น าพาผู้หลบหนีเข้าเมือง บางรายเป็นผู้ร่วมขบวนการและบางรายก็เป็นผู้ด าเนินการเสียเอง เพราะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนสูง 

        ๘.๔.๒)  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการสกัดก้ัน ป้องกันและปราบปราม มีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่รับผิดชอบ 

        ๘.๔.๓)  การน าพาผู้หลบหนีเข้าเมือง เป็นการด าเนินการที่มีผลตอบแทนสูง โดย
ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่ ๑๒,๐๐๐ – ๑๗,๐๐๐ บาท ต่อหัว หากสามารถน าส่งปลายทางได้ ก็เป็น
ค่าตอบแทนที่สูงมาก ในขณะที่ต้นทุนส าหรับการน าพา มีเพียงค่าน้ ามันต่อเที่ยวเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่
ที่ถูกจับกุมได้คนขับรถมักหนีได้ก่อน ผู้หลบหนีเข้าเมืองก็ถูกลงโทษเพียงการส่งกลับ ส่วนยานพาหนะที่
ใช้กระท าความผิด ขบวนการน าพามักใช้ยานพาหนะที่กฎหมายไม่สามารถเอาผิดได้ เช่น รถเช่า หรือซื้อ 
เป็นต้น เมื่อคดีถึงที่สุดเจ้าของที่แท้จริงหรือเจ้าของบริษัทก็จะมาขอรถคืน 

        ๘.๔.๔)  มาตรการส าหรับลงโทษผู้หลบหนีเข้าเมืองหรือแรงงานต่างด้าวในกรณีถูก
จับกุมไม่สามารถท าให้เข็ดหลาบ เนื่องจากการปฏิบัติที่ท าได้ในขณะนี้ คือการส่งกลับประเทศต้นทาง
โดยเร็วที่สุดเพราะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณค่าเลี้ยงดูในระหว่างคุมขัง นอกจากนั้นยังเลือกช่องทาง
ส่งกลับได้ตามต้องการ ท าให้บุคคลเหล่านี้ไม่เกิดความเกรงกลัว และย้อนกลับเข้ามาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

        ๘.๔.๕)  แรงงานต่างด้าวหลายรายมีครอบครัวหรือน าครอบครัวมาอยู่ด้วยระหว่าง
ท างาน จึงพยายามดิ้นรนเพื่อกลับมาหาครอบครัวตนเอง เมื่อถูกจับกุมและส่งกลับประเทศแล้ว 

 

๘.๕ การจ้างแรงงานต่างด้าว 
      ปัจจุบันการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ๓ กลุ่ม ได้แก ่

    ๘.๕.๑) กลุ่มแรงงานต่างด้าวระดับฝีมือเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 
๓๖๖ คน ส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งผู้บริหาร ฝ่ายการตลาด ครูสอนภาษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร  
เป็นต้น 

 ๘.๕.๒) แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในความ 
ดูแลของกรมการปกครอง จ านวน ๒,๗๑๐ คน ท างานกรรมกร ร้านอาหาร ซักรีดเสื้อผ้า งานเลี้ยงสัตว์ 
เกษตรกรรม ฯลฯ ส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตออกนอกพ้ืนที่จากอ าเภอไทรโยค  อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอ 
สังขละบุรี  และอ าเภอศรีสวัสดิ์ 

๘.๕.๓) แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
       ๑) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้แรงงานต่าง

ด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่จดทะเบียนประวัติไว้เมื่อปี ๒๕๕๗ หรือมีหนังสือเดินทางที่
หมดอายุหรือวีซ่าขาดประมาณ  ๓๐,๐๐๐ คน ต้องมารายงานตัวจัดท าทะเบียนประวัติและขอ
ใบอนุญาตท างานใหม่ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดกาญจนบุรี โดยตั้งแต่วันที่ ๑-๒๕ 
เมษายน ๒๕๕๙ มีแรงงานต่างด้าวมาขอรับใบอนุญาตท างาน จ านวน ๑,๗๒๖ คน ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานที่
กล่าวมาแล้วต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หากล่วงเลยก าหนดแล้วจะ
ไม่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ท างานในราชอาณาจักรไทยอีกต่อไป 
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      ๒) แรงงานต่างด้าวน าเข้าถูกต้องตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (MOU) 
จ านวน ๖,๖๘๑ คน 

      ๓) แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ โดยปรับสภาพจากผู้หลบหนี
เข้าเมืองเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้อง จ านวน ๕,๑๙๑  คน 
        ๘.๖ ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว 

   ๘.๖.๑) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ยังคงมีปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมระดับความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากยังมีความจ าเป็นในการใช้
แรงงานทางภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก ที่ส าคัญคือเป็นพื้นที่น าเข้าผู้หลบหนีเข้า
เมือง เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา และมีช่องทางธรรมชาติมาก ที่
สามารถใช้เดินทางเข้าออกได้โดยสะดวกถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการป้องกัน สกัดกั้น 
จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง/ผู้น าพา/ขวนการน าพาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถสกัดกั้น
การหลั่งไหลการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้ เนื่องจากการเฝ้าระวังไม่สามารถท าได้ตลอดเวลา 
จึงท าให้เกิดขบวนการน าพาผู้หลบหนีเข้าเมืองจ านวนมากไม่เกรงกลัวกฎหมาย เนื่องจากได้รับ
ค่าตอบแทนสูงมาก ในขณะที่ต้นทุนส าหรับการน าพามีเพียงค่าน้ ามันต่อเที่ยวเท่านั้น  

๘.๖.๒) แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่น าเข้าโดยถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) ไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ (ยกเว้นเข้ากรณีนายจ้างเดิม
เสียชีวิตนายจ้างปิดกิจการนายจ้างท าทารุณกรรม และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเท่านั้น 
ถึงจะเปลี่ยนนายจ้างได้แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากนายจ้างเดิมที่ต้องมาให้เหตุผลดังกล่าว) ถ้าจะ
เปลี่ยนนายจ้างต้องไปด าเนินการขออนุญาตที่ประเทศต้นทางใหม่ ท าให้เกิดผลกระทบแก่นายจ้างเป็น
อย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้หลบหนีนายจ้างไปท างานที่อ่ืนเป็นจ านวนมาก 

 

     ๑.๒. ข้อมูลศักยภาพด้านสังคม  
 จังหวัดกาญจนบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งพ้ืนที่ป่าถ้ า 
และน้ าตก อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับและมีสถานที่พัก ตลอดจนกิจกรรม
ที่หลากหลายรองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจศึกษาทางธรรมชาติ  สภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ 
ที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่จึงเหมาะสมกับการเป็นพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง 
และการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด  บางพ้ืนที่มีอากาศเย็น ได้แก่ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอสังขละบุรี ที่สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้  เป็นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญ่
หลายแห่งที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ประโยชน์ในการชลประทานเพ่ือการเกษตร ได้แก่ เขื่อน
ศรีนครินทร์ (อ าเภอศรีสวัสดิ์)  เขื่อนวชิราลงกรณ์  (อ าเภอทองผาภูมิ ) เขื่อนแม่กลอง (อ าเภอ 
ท่าม่วง) และเขื่อนท่าทุ่งนา (อ าเภอเมือง) ส่งผลให้มีน้ าใช้ในการเกษตรกรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง 
ทั้งเส้นทางรถยนต์ รถไฟและการขนส่งสาธารณะ มีเส้นทางคมนาคมเพ่ือการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรที่สะดวกและอยู่ใกล้ตลาดหลักในการเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตของประเทศ  ในทางสังคม
จังหวัดกาญจนบุรีมีความสงบ ร่มเย็น ประชาชนอยู่กันด้วยความผาสุก ไม่มีปัญหาความแตกแยก
ในทางความคิดอย่างรุนแรง  ด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมีหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทั้ง
การศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  การศึ กษาระดับมั ธยมศึ กษา  อาชี ว ศึ กษาและระดับ อุดมศึ กษา 
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โดยระดับอุดมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ  
 เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอ 
บ่อพลอย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตไทรโยค ที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาจังหวัด   
มีผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้หลากหลายทุกสาขาอาชีพ ที่น าเสนอหลักคิด  
วิธีแก้ปัญหา เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต สามารถน าไปใช้ปฏิบัติในระดับบุคคลและชุมชนได้เป็น
อย่างดี  มีศูนย์เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคลุมการพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและมีการท างานประสานกันเป็นเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง  มีส านักประชาสัมพันธ์
เขต ๘ ซึ่งดูแลครอบคลุมหลายจังหวัดอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี สามารถประชาสัมพันธ์และ
สนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัดอย่างรวดเร็ว มีหน่วยงานทหารขนาดใหญ่ระดับกองพล (กองพล
ทหารราบที่ ๙, มณฑลทหารบกที่ ๑๗) และกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ที่มีความ
พร้อมทั้งก าลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดเมื่อเกิด
เหตุภัยพิบัติต่างๆ และรับผิดชอบป้องกันชายแดนและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สภาพพ้ืนที่ติดแนวชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นระยะทางยาว และมีช่อง
ทางเข้าออกตามธรรมชาติจ านวนมาก อาจส่งผลต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคง และยากต่อการ
ควบคุมดูแลให้ทั่วถึง  ทั้งจากปัญหาความไม่สงบของชนกลุ่มน้อย ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด การ
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สภาพเส้นทางสัญจรบาง
พ้ืนที่มีสภาพเป็นภูเขา เป็นทางลาดชัน มืดและเป็นป่าจ านวนมาก  (อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ 
อ าเภอสังขละบุรี และอ าเภอศรีสวัสดิ์) ดังนั้น หากผู้สัญจรและนักท่องเที่ยวไม่ช านาญเส้นทางอาจเกิด
อันตรายได้  ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดมลภาวะ ยังไม่มีระบบก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
นอกจากนั้นประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการคัดแยกขยะ พ้ืนที่บางแห่งขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร
เนื่องมาจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึงและปัญหาความแปรปรวนของฤดูกาลจึงส่งผลต่อผลิตผลทาง
การเกษตรที่ลดลง  ยังไม่มีการบังคับใช้ผังเมืองรวมและผังชุมชนจึงก่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ เช่น การก่อสร้างอาคารกีดขวางเส้นทางน้ าเดิม การถมพ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 
ไม่มีระบบระบายน้ าที่ดี เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอในการหาเลี้ยงชีพในครอบครัว เนื่องจากไม่มี
ที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดินในการด าเนินการทางการเกษตร และไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ า
ประกันเพียงพอเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพ่ือประกอบกิจการการเกษตร . พ้ืนที่จ านวนมากเป็นเขต
หวงห้ามของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้าม พ.ศ.๒๔๘๑ (เพ่ือราชการทหาร) 
และเป็นที่ราชพัสดุก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงของผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน  ตลอดจนปัญหาการบุกรุก
ที่ดิน ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาเด็กออก
กลางคันจากโรงเรียน และปัญหาเด็กติดยาเสพติด ปัญหาด้านแรงงาน ขาดแรงงานที่มีทักษะและมี
ความเชี่ยวชาญ โดยถึงแม้จังหวัดกาญจนบุรีจะมีพ้ืนที่ติดชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ไม่ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา แต่พบว่าแรงงานส่วนใหญ่
เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 
 อย่างไรก็ดี จังหวัดมีนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
เพ่ือสร้างความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น นโยบายการปฏิรูป
ประเทศส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวม การส่งเสริมค่านิยมไทย ปลุกจิตส านึกให้ตระหนักถึง
ศักดิ์ศรีและความเป็นไทย ส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนการมีเสถียรภาพทางการเมือง 
ความสงบของชนกลุ่มน้อยในประเทศเพ่ือนบ้าน มีผลบวกต่อความมั่นคงชายแดนและการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ 
 
 

     ๑.๓. ความต้องการของประชาชนด้านสังคม 
         ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม 
      ๑. จัดท าระบบฐานข้อมูลและให้สามารถบูรณาการข้อมูลได้ทุกหน่วยงาน 
      ๒. ควรจัดท าแผนพัฒนาสังคมท่ีเชื่อมโยงกับแผนการศึกษาของชาติ และแผนการสร้าง
ค่านิยมระบบการศึกษา (ปฏิรปูการศึกษา)  
      ๓. ควรเร่งจัดท าแผนความต้องการแรงงาน  
      ๔. ควรเร่งจัดท าแผนด้านการเกษตร ที่มุ่งเน้นการเกษตรเพื่อการผลิต เพ่ือพัฒนารายได้ 
และขอให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวให้ได้  
      ๕. สร้างระบบการออมภาคประชาสังคมโดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้  
 ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

     ๑. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ อ าเภอสังขละบุรี และเสนอ
ฝ่ายเมียนมาให้ยกระดับด่านพระเจดีย์สามองค์เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพ่ือให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนินการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานบริเวณนั้น ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ ๕๘ 
โรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดเงื่อนไขการเข้ามาท างานลักษณะมาเช้า – เย็นกลับ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน ๔,๕๐๐ 
คน (ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานชายแดนพม่า) เพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าวด าเนินการใช้แรงงานต่างด้ าวได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป เป็นการป้องกันการทะลักเข้าพ้ืนที่ตอนในได้ระดับหนึ่ง 

     ๒. จัดตั้งด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตท างานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  
จะเป็นการตอบสนองนโยบายของ คสช. ในเรื่องการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 
โดยเฉพาะแรงงานเมียนมาที่เข้ามาท างานตาม MOU รวมทั้งการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ที่ได้รับการผ่อนผันให้ท างานอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีและ
ท างานได้ตามประกาศ คสช. และรองรับการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และ
ความมั่นคงที่ต้องจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบไป – กลับ ตามแนวทางที่กระทรวงแรงงาน
ก าหนด และตามท่ีทางรัฐบาลจัดตั้งให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป 
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๒. สถานการณ์ด้านการเมือง การปกครอง และความมั่นคง 
 
 

     ๒.๑ สถานการณ์ด้านการเมือง การปกครอง ความม่ันคง  
เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพพ้ืนที่ติดแนวชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็น

ระยะทางยาว (๓๗๑ กิโลเมตร) และมีช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติจ านวนมากถึง ๔๓ ช่องทาง และ
ชายแดนด้านที่ติดกับอ าเภอพระยาตองซู มีช่องทางเข้าออกตามแนวชายแดนธรรมชาติจ านวนมาก  
จึงอาจส่งผลต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคง และยากต่อการควบคุมดูแลให้ทั่วถึง  ทั้งจากปัญหาความ
ไม่สงบของชนกลุ่มน้อย ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด  การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และ
ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  ปัญหาด้านความมั่นคงส่วนใหญ่คือการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและการลักลอบเข้ามาของ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งช่องทางปกติและเดินทางผ่านเข้าออกชายแดนโดยใช้วิธีการเดินเข้า
ออกตามเส้นทางธรรมชาติได้  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีไม่เพียงพอท าให้การสกัดกั้นท าได้ยาก  ซึ่งการ
ที่ชายแดนมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นระยะทางยาว  ท าให้การเฝ้าระวังท าได้เฉพาะ
ช่องทางหลักๆเท่านั้น     

ในด้านการเมืองการปกครองนั้นสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง  
แต่พบว่าประชาชนยังไม่มีความเข้าใจด้านการเมืองมากนัก ด้านความสัมพันธ์กับประเทศเมียนมา
ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ที่ดี และยังไม่ปรากฏแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงใดๆ   
           ส่วนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นจังหวัดกาญจนบุรียังอยู่ในระดับดี คือสถิติ
คดีอาญากรรมไม่สูงนักเมื่อเทียบเคียงกับจังหวัดอ่ืน 
           ปัจจุบันชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาร์ในการเข้ามาสู่ 
การพัฒนาประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือ และหยุดยิง ของชนเชื้อชาติเผ่าต่างๆ โดยหันมา
ร่วมมือกันพัฒนาประเทศ ปัญหาการสู้รบบริเวณชายแดนด้านจังหวัดกาญจนบุรีจึงไม่มี  
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    ๒.๒) ข้อมูลศักยภาพด้านการเมือง การปกครองและความม่ันคง 

 

 
การปกครอง 

           กาญจนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอเลา
ขวัญ อ าเภอพนมทวน อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง 
อ าเภอ    ทองผาภูมิ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอห้วยกระเจา 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        จังหวัดกาญจนบุรี มีเทศบาลเมือง ๒ แห่ง  เทศบาลต าบล ๔๗ แห่ง  องค์การบริหารส่วน
ต าบล ๗๒ แห่ง 

ระดับภัยคุกคามด้านต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรี 
         จากข้อมูลยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ พบว่าภัยคุกคามด้านยาเสพติดอยู่ในระดับรุนแรงมาก  ภัยคุกคามด้านการหลบหนีเข้าเมือง
และภัยคุกคามด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับรุนแรง ส่วนภัยคุกคามด้านการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติอยู่ในสภาวะปกติคือไม่มีปัญหาใดๆ 

การจับกุมคดีอาญา  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
 กลุ่มคดีที่เกี่ยวชีวิตร่างกาย (ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา ท าให้ตายโดยประมาท  
พยายามฆ่า ท าร้ายร่างกาย ข่มขืนกระท าช าเรา)   รับแจ้ง  ๓๔๔ คดี จับกุมได้ ๒๕๕ การจับกุมคิดเป็น 
ร้อยละ  ๗๔.๑๓ 
 กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ รับของโจร ท าให้เสียทรัพย์) รับแจ้ง  ๖๘๒ คดี จับกุมได้ ๓๘๗ การจับกุมคิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๗๔ 
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          กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา  ปล้นทรัพย์   ชิงทรัพย์   ลักพาเรียก
ค่าไถ่ วางเพลิง) รับแจ้ง  ๔๖ คดี จับกุมได้ ๓๒ การจับกุมคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗ 

 

    ๒.๓  ความต้องการของประชาชนด้านการเมือง การปกครอง และความม่ันคง 
๑. ควรมีแผนการพัฒนาเยาวชน การศึกษาที่ไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ของจังหวัด และ

กฎเกณฑ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
๒. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ในเรื่องการเมือง การปกครอง และความ

มั่นคงอย่างแท้จริง  เพ่ือลดปัญหาการใช้หลักอุปถัมภ์ในการเลือกตั้ง 
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงพอในการป้องกัน และปราบปราม 
๔. กวดขันความมั่นคง และความปลอดภัยแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา ในเรื่อง

การค้ายาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความไม่สงบของชนกลุ่ม
น้อย ปัญหาผู้กระท าผิดหลบหนีเข้าชายแดนฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยเนื่องจากมีช่องทางเข้าออกระหว่าง
ชายแดนมาก 

๕. ตรวจเก็บ  ท าลายวัตถุระเบิดที่ยังมีอยู่ในพ้ืนที่ 
๖. จัดสรรพ้ืนทีใ่ห้ราษฎรอยู่อาศัยให้เพียงพอ 
๗. มีการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ด้านการเมือง การปกครอง และความมั่นคง 
  
 

๓.  ด้านการศึกษา 
 
 

    ๓.๑ สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น ๕๓๒ แห่ง  แยกเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔๕๒ แห่ง  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน  ๒๓ แห่ง สังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ๑๔ แห่ง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๔ แห่ง  สังกัดส านักงาน
อาชีวศึกษา  ๘ แห่ง สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑๓ แห่ง  สังกัดส านักพระพุทธศาสนา ๓ แห่ง  
สังกัดการศึกษานอกระบบ ๑๕ แห่ง ในแต่ละสังกัดมีจ านวนนักเรียน  ๑๑๓,๒๕๘, ๑๗,๑๑๕, ๕,๖๖๐, 
๑๔,๒๙๖, ๗,๕๑๙, ๑,๙๖๕, ๒๓๗ และ ๓๔,๔๗๘  คน ตามล าดับ รวมจ านวนนักเรียนทุกสังกัด 
๑๙๔,๕๒๘ คน จ านวนห้องเรียน ๗,๒๕๕ ห้องเรียน จ านวนบุคลากรทุกสังกัด รวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๐๘ 
คน  แยกเป็น สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘,๙๘๓ คน  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน  
๑,๐๒๙ คน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๑๙ คน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ๘๔๓ คน  สังกัดส านักงานอาชีวศึกษา  ๕๙๕ คน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑๐๔ คน  
สังกัดส านักพระพุทธศาสนา ๕๐ คน  สังกัดการศึกษานอกระบบ ๒๘๒ คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 
๑๐,๔๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๔  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  ๗,๒๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๒๘  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔,๐๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๔  สายอาชีพ ๘๖๒ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๔  จ านวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัด สพฐ. ๓๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๓๑ 
สังกัด ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔  สังกัด อปท. ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ สังกัด สกอ. ๘๙๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ  -  สังกัด สอศ. ๙๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐  สังกัด สตร. ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑.๒๒  สังกัด พศ. ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๙  รวมนักเรียนออกกลางคันทุกสังกัด จ านวน ๒,๓๐๑ 
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คน จากจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๔๕,๗๒๔ คิดเป็นร้อยละ  ๑.๕๘  จ านวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
ต่างๆ ดังนี้  ไทย ๑๙๗,๙๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๖  พม่า ๑๑,๖๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๗   
ลาว ๓๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗   กัมพูชา ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ฟิลิปปินส์ ๑๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๐.๐๐๕  จีน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๓ เกาหลีใต้ ๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๐.๐๐๒  
อินโดนีเซีย ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๒๐๖  มาเลเซีย ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๒๐๖  ปากีสถาน 
๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๑๕  เนปาล ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๑๕ อินเดีย ๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๐.๐๐๑ ไม่ปรากฏสัญชาติ ๒,๗๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑  อ่ืนๆ  ๑,๗๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘    
จ านวนนักเรียนผู้พิการเรียนร่วม (พิการทางการเรียน ทางการได้ยิน ทางสติปัญญา ทางร่างกาย/
สุขภาพ ทางการเรียนรู้ ทางการพูด/ภาษา ทางพฤติกรรม/อารมณ์  ซ็ซ้อน ออทิสติก และอ่ืนๆ) รวม
ทุกสังกัด จ านวน ๒๓๙๕ คน  ร้อยละ ๑.๒๓  จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสจ าแนกตามประเภทด้อย
โอกาส (ท างานรับผิดชอบตนเอง ถูกบังคับขายแรงงาน อยู่ในธุรกิจทางเพศ ถูกทอดทิ้ง อยู่ในสถาน
พินิจ เด็กเร่ร่อน ผลกระทบจากโรคเอดส์ ชนกลุ่มน้อย ถูกท าร้าย ยากจน มีปัญหายาเสพติด ก าพร้า 
และอ่ืนๆ) รวมทุกสังกัดจ านวน ๔,๒๙๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๗  
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ –๒๕๕๘ ปรากฏดังตาราง 
 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๔๐.๒๔ ๔๓.๕๑ 
ระดับประเทศ ๔๒.๒๕) ๔๔.๘๙ 

 

จากตาราง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET ปีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ ย  ๔๐.๒๔  
(ระดับประเทศ ๔๒.๒๕)   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๔๓.๕๑  (ระดับประเทศ ๔๔.๙๘)  ซึ่งมีค่า
เพ่ิมข้ึน แต่ต่ ากว่าเกณฑ์ และต่ ากว่าระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ –๒๕๕๘ ปรากฏดังตาราง 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๓๓.๔๙ ๓๕.๒๔ 
ระดับประเทศ ๓๕.๕๔ ๓๗.๙๑ 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๓๓.๔๙  (ระดับประเทศ ๓๕.๕๔)    
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๓๕.๒๔  (ระดับประเทศ ๓๗.๙๑)  ซึ่งมีค่าเพ่ิมขึ้น แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  
และต่ ากว่าระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา   
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๒๘.๗๖ ๓๓.๐๐ 
ระดับประเทศ ๓๐.๑๖ ๓๔.๘๑ 



3/13 
 

 

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๒๘.๗๖  (ระดับประเทศ ๓๐.๑๖)    
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๓๓.๐๐ (ระดับประเทศ ๓๔.๘๑)  ซึ่งมีค่าเพ่ิมขึ้น แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  
และต่ ากว่าระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน B - NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘   ปรากฏดังตาราง 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๓๖.๓๔ ๓๗.๒๔ 
ระดับประเทศ ๓๗.๒๗ ๓๕.๘๔ 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน B- NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๓๖.๓๔  (ระดับประเทศ ๓๗.๒๗) ซึ่งมีค่าต่ า
กว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๓๗.๒๔ (ระดับประเทศ ๓๕.๘๔) ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ระดับประเทศ แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับประเทศลดลง พบว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน B- NET ระดับ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  ปรากฏดังตาราง 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๔๐.๗๒ ๔๓.๔๐ 
ระดับประเทศ ๓๙.๘๐ ๓๖.๔๗ 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน B- NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๔๐.๗๒  (ระดับประเทศ ๓๙.๘๐) ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๔๓.๔๐ (ระดับประเทศ ๓๖.๔๗)  ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับประเทศทั้งสองปี
การศึกษา แต่ต่ ากว่าเกณฑ์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับประเทศลดลง พบว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET        
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ปรากฏดังในตาราง 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๔๑.๔๕ ๔๒.๐๒ 
ระดับประเทศ ๔๑.๘๕ ๔๓.๘๑ 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   
V-NET  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๔๑.๔๕  (ระดับประเทศ 
๔๑.๘๕) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๔๒.๐๒ (ระดับประเทศ ๔๓.๘๑)  ซึ่งมีค่าต่ ากว่า
ระดับประเทศทั้ งสองปีการศึกษา แต่ต่ ากว่าเกณฑ์ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศเพ่ิมข้ึนทั้งสองปีการศึกษา 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET         
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ปรากฏดังในตาราง 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๔๐.๗๑ ๔๐.๘๗ 
ระดับประเทศ ๔๐.๖๕ ๔๑.๖๘ 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-
NET  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๔๐.๗๑  (ระดับประเทศ 
๔๐.๖๕) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๔๐.๘๗ (ระดับประเทศ ๔๑.๖๘)  ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ
ระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย รับรอง  
โรงเรียน ๔๕๖ ไม่รับรอง 1 โรงเรียน (สังกัด สช.) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา  
รับรอง ๔๖๕ โรงเรียน  ไม่รับรอง  ๕๑  โรงเรียน  

 

    ๓.๒) ข้อมูลศักยภาพด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีมีหน่วยงานทางการศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับ   มีหน่วยงาน

ท้องถิ่น สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  มีองค์กรสภาการศึกษา  สมัชชาการศึกษา 
และภาคเอกชนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา  มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ บุคคล
ส าคัญ ปราชญ์ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความส าคัญต่อการศึกษา หลากหลายของหน่วยการจัด
การศึกษา  โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญต่อการก าหนด
นโยบายและปฏิรูปการเรียนรู้ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ให้โอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงาน  แนวโน้ม
การขยายตัว และเติบโตด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมในจังหวัด รวมทั้งการที่รัฐบาลได้ก าหนดให้
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย  โครงการก่อสร้างทาง
หลวงพิเศษ ล้วนส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา  
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน   

 
    ๓.๓  ความต้องการของประชาชนด้านการศึกษา 

๑.  ควรเร่งรัด พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็นไทยให้กับเดก็และเยาวชนของจังหวดักาญจนบรุี  
๒.  ควรเร่งรัดพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ เพ่ือรองรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรม ฝีมือแรงงานของอาเซียน   
๓.  ควรเร่งรัดพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน เพ่ือการสื่อสารและชวีิตประจ าวัน 

เพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวนัละ ๑ ชั่วโมง   
    ๔.  ควรสร้างอัตลักษณ์ของเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี (Kanchanaburi Model)  
    ๕. ควรเร่งรดัจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการระดม 

ทรัพยากรให้มีความพร้อมในการจดัการศึกษาทุกระดับ     
   ๖.  ควรเร่งรดัส ารวจและผลักดนัให้เด็กพิการ และด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   ๗. ควรเร่งรัด ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาทุก

ระดับ แก้ไขสภาพและปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของพ้ืนที่ 
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   ๘. ควรเร่งรัด พัฒนาแหล่งเรียนรู ้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ใหเ้ป็นตน้แบบของการศึกษาเรียนรู้ เพ่ือ รองรับ
การด าเนินชวีิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

   ๙.  ควรเร่งรดั ส่งเสริม และพัฒนาความรว่มมือของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือวิจัยพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดกาญจนบุร ี 

   ๑๐. ควรเร่งรดั พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   
  ๑๑. กระทรวงการศึกษาควรมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บ่อยครั้ง ท าให้การจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
๑๒. การสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย และการเกลี่ยอัตราก าลังครู 

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องความต้องการ สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ผู้เรียน 

   ๑๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญ ทัศนคติ 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ  

   ๑๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑๕. การผลิตครู และบุคลากร สอดคล้องกับความต้องการ และสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
   ๑๖. การประเมินคุณภาพการศึกษา ต้องสามารถตอบสนองการแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน 

เน้นสภาพจริงมากกว่าการจัดท าเอกสาร 
   ๑๗. ควรจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้เพียงพอ และมีการใช้อย่างคุ้มค่า 

สนองตอบต่อการพัฒนาการศึกษา 
   ๑๘.ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

ชุมชน 
   ๑๙. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่น 
   ๒๐. พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน 
   ๒๑. พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนฝึกงานโดยสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง 
   ๒๒. เพ่ิมทักษะชีวิตในการเรียน/การท างาน  
   ๒๓. เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และอาชีวศึกษา 
   ๒๔. สร้างมาตรฐานนักเรียนก่อนออกฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ 
   ๒๕. ก าหนดนิยามของสถานประกอบการให้ชัดเจน มีมาตรฐานเดียวกัน 
   ๒๖. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน หามาตรการจงูใจในการเข้าเรยีนต่อ เช่นจดัหาทุน และการมีงานท า 
   ๒๗. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ ์การจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมจ านวนผูเ้รียน  จดั

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจใหผู้้ปกครอง จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีสว่นรว่มด้านวิชาชพี และกิจกรรม
สาธารณประโยชน ์เพ่ือปรับค่านิยมของผู้ปกครองให้ตระหนักถึงการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและอาชีพ  ไม่มุ่งเน้นให้
บุตรหลานเรยีนสายสามัญ เรยีนจบแล้วมีอัตราการแข่งขันสูงมีโอกาสตกงาน ขาดรายได้  
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๔.  ด้านศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

       ๔.๑ สถานการณ์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

   ประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีมีหลายชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย วิถีการบริโภค
จากผลกระทบกระแสบริโภคนิยม ร้านสะดวกซื้อ ท าให้เกิดความเสื่อมถอยด้านวัฒนธรรมดั้งเดิม   
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสสื่อต่างๆ  ได้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน เช่น ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
และเครือข่าย ได้ท าการวิจัยด้านวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์  เช่น “วิจัยถอดบทเรียนสะพานมอญเชิง 
พหุคุณค่า”  รวมทั้งปราชญ์ท้องถิ่น เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม และหน่วยงานทางพระพุทธศาสนา 
และวัฒนธรรมจังหวัดได้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จัดสร้างหอพระประวัติ 
เพ่ือรวบรวมพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และหนังสือ 
“ตามรอยเจริญธรรม” ได้จัดไว้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าส าหรับประชาชนทั่วไป ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  และเครือข่าย เป็นที่ถ่ายทอดและรวบรวมศิลปะ 
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ชุมชนปากแพรก ชุมชนท่าม่วง  ชุมชนหนองขาวได้มีการสืบสานจัดการความรู้และ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมชุมชนในพ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เช่น ปากแพรกถนนเก่า
เล่าเรื่องเมืองกาญจน์ , ท่าม่วงบ้านฉัน , ผ้าขาวม้าร้อยสี  และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหนองขาว  
มีการฟ้ืนฟูจัดการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม วิถีเกษตร  มีการขับเคลื่อนกลไกด้านวัฒนธรรม เช่น  
สภาวัฒนธรรม มีการฟ้ืนฟูและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น เพลงเหย่ย ร าโทน ประกวดแตรวง  
เป็นต้น  
 

       ๔.๒ ข้อมูลศักยภาพด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
กาญจนบุรี เมืองแห่งความร่ ารวยในมิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นฐานทุนของการพัฒนา

ไปสู่คุณค่าและคุณภาพของสังคม  

๑. เป็นเมืองพระราชาและเมืองพระชาติภูมิของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙) จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เสด็จ
พระราชด าเนินของพระมหากษัตริย์ซึ่งเก่ียวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรี เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

    ๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบ 
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร หรือทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ  
ณ จังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้  จึงนับได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์จ านวน ๙ ครั้ง    
ในสถานที่ทั้งหมด ๑๐ แห่ง 

๒) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จ านวน ๕ ครั้ง  
๓) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ จ านวน ๔ ครั้ง 
๔) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ จ านวน ๔ ครั้ง 
๕) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ จ านวน ๒ ครั้ง 
๖) พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๖ จ านวน ๒ ครั้งเท่ากัน 
๗) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ จ านวน ๑ ครั้ง 
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๘) พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ ๔ ซึ่งเทียบฐานันดรศักดิ์เท่า พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ ๔ จ านวน ๑ ครั้ง 

๒. ศักยภาพด้านความเป็นเมืองแห่งศาสนา ประกอบด้วย จ านวนวัด ๕๗๐ แห่ง   
ส านักสงฆ์ ๑๔๗ แห่ง แบ่งเป็นดังนี้ 

๒.๑ พระอารามหลวง จ านวน ๓ แห่ง 
๒.๒ วัดราษฎร์มหานิกาย จ านวน ๕๕๔ วัด 
๒.๓ วัดราษฎรธรรมยุตินิกาย จ านวน ๑๐ วัด 
๒.๔ วัดราษฎร์จีนนิกาย จ านวน ๒ วัด 
๒.๕ วัดราษฎร์อนัมนิกาย  จ านวน ๑ วัด 

     ๒.๖ คริสตจักร จ านวน ๑๘ แห่ง 
             ๒.๗ มัสยิด จ านวน ๒ แห่ง 
 การกระจายของวัดและศาสนสถานแสดงได้ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
  
๓. ศักยภาพด้านความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
  ๓.๑  ชาวไทยรามัญ (มอญ) 
  ๓.๒  ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง 
  ๓.๓ ชาวไทยเชื้อสายพม่า 
  ๓.๔ ชาวไทยเชื้อสายลาว 
  ๓.๕ ชาวไทยเชื้อสายจีน 
  ๓.๖ ชาวไทยเชื้อสายบังคลาเทศ 
  ๓.๗ ชาวไทยเชื้อสายขมุ 
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  ๓.๘ ชาวไทยเชื้อสายญวน 
  ๓.๙ ชาวไทยทรงด า 
  ๓.๑๐ ชาวเขาเผ่าม้ง เย้า 
 
 ๔. ศักยภาพด้านประเพณี คติความเชื่อ พิธีกรรม ตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น หม้อยาย 
บ้านหนองขาว พนมทวน ศาลพ่อแม่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านทั่วไปใน
เรื่องพิธีกรรมความเชื่อมากกว่า ๒๐๐ ปี ศาลเจ้าพ่อโรงหนัง ศูนย์รวมใจของชาวบ้านหนองขาว      
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน อ าเภอศรีสวัสดิ์ แม่พญางิ้วด า ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี พระธาตุโบอ่อง  

คติความเชื่อ ประเพณี ตามพ้ืนที่ และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 

 
 
 ๕. ศักยภาพด้านดนตรีและการละเล่น 
  กาญจนบุรีเป็นต้นก าเนิดของเพลงเหย่ย ร่อยพรรษา และร าโทน มีวงแตรวง และ
กลองยาวจ านวนมาก ร าตง สะบ้า วัวลาน เป็นต้น ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
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6. ศักยภาพความหลากหลายด้านภาษา 
ประกอบด้วยภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรีและภาษาไทยมาตรฐาน ส าเนียงการพูดมีความ 

แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นกาญจนบุรี 
พบว่าภาษาที่ใช้พูดในจังหวัดกาญจนบุรีมีทั้งสิ้น ๑๑ ภาษา โดยแบ่งออกเป็น ๔ ตระกูลได้แก่ภาษา ได้แก ่
   6.๑ ภาษาตระกูลไต ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาลาวโซ่ง ภาษาลาวพวน และภาษาลาวครั่ง               

6.๒ ภาษาตระกูลมอญ-เขมร ได้แก่ ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาขมุ 
๕.๓ ภาษาตระกูลกระเหรี่ยง ได้แก่ ภาษาละว้า (อุก่อง) 
๕.๔ ภาษาตระกูลทิเบต-พม่า ได้แก่ ภาษากระเหรี่ยง (ยาง) ภาษากระเหรี่ยงโปว์ 

ภาษาโผล่ว  
 

ภาษาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมีภูมิล าเนากระจายอยู่ในบริเวณต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
ภาษา บริเวณที่พบ 

ภาษาไทย อยู่ท่ัวไปในจังหวัดโดยเฉพาะในเขตเทศบาลและอ าเภอเมือง 
ภาษาลาวโซ่ง สังขละบรุี ทองผาภูมิ พนมทวน บอ่พลอย 
ภาษาลาวครั่ง ด่านมะขามเตี้ย 
ภาษาลาวพวน เลาขวัญ และพนมทวน 
ภาษามอญ สังขละบรุี เลาขวัญ ทองผาภูม ิ
ภาษาเขมร ไทรโยค  เลาขวัญ ศรีสวสัดิ ์
ภาษาขม ุ ทองผาภูมิ สังขละบุรี ไทรโยค 
ภาษาละวา้ สังขละบรุี ทองผาภูมิ ศรีสวสัดิ ์
ภาษากะเหรี่ยง (ยาง)  
กะเหรี่ยงโปว์ และภาษาโผล่ว 

ทองผาภูมิ ไทรโยค ศรีสวสัดิ์ สังขละบุรี 

 
๖. ศักยภาพด้านวรรณกรรม         

  กาญจนบุรีเป็นจุดก าเนิดของวรรณคดีและวรรณกรรมส าคัญของชาติจ านวนมาก 
อาทิ ลิลิตตะเลงพ่าย ขุนช้างขุนแผน เสด็จประพาสไทรโยค นิราศไทรโยค นิราศพระแท่นดงรัง เพลง
เขมรไทรโยค วรรณกรรมนิทานพื้นบ้าน ฯลฯ 

๗. ศักยภาพด้านวิถีชีวิตชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยววิถีพุทธ และ
เส้นทางประวัติศาสตร์ 

๑) สะพานมอญ สะพานแห่งศรัทธา มรดกทางวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์จากหลวง 
พ่ออุตตมะ  

๒) การท่องเที่ยวเส้นทางสายวัฒนธรรมและศาสนา 
๓) การท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์อารยธรรม ประวัติศาสตร์ 

สงครามยุทธหัตถี สงครามเก้าทัพ สงครามมหาเอเชียบูรพา 
๔) ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง  ตามรอยเสด็จพระราชด าเนิน น้ าตกพระราชา  

วัดพระราชา เป็นต้น 
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 ๘. ศักยภาพด้านภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น แสดงได้ตาม
แผนภาพต่อไปนี้ 

 
 ๙. ศักยภาพด้านอาหารพื้นบ้าน  แสดงได้ตามแผนภาพต่อไปนี้ 

 
  

๑๐. ศักยภาพด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ อารยธรรม 

  ประกอบด้วยอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า สะพานข้ามแม่น้ า
แคว หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่  ๒ วัดถ้ าเสือ วัดถ้ าเขาน้อย อ.ท่าม่วง อาคาร
สถาปัตยกรรมถนนปากแพรก เป็นแหล่งชุมชนเก่าเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าและคหบดีตั้งแต่ครั้งก่อน
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สงครามโลกครั้งที่ ๒  เจดีย์หญิง เจดีย์ชาย วัดปรังกาสี บ้านไทยทรงด า( ลาวโซ่ง)   บ้านโบราณ  
ของชาวมอญ บ้านทับซุง (อายุ 100 กว่าปี)    ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา บ้านพักอาศัยแบบ
มอญของชุมชนมอญ หมู่หม่องกะลา  ต าบลหินดาด  อ าเภอทองผาภูมิ  

๑๑. ศักยภาพด้านภูมิปัญญาและหัตถกรรมในท้องถิ่นของจังหวัด 

แสดงได้ตามตารางต่อไปนี้ 
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี  ประเภท หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

ประเภท ชื่อเรื่อง แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

การทอผ้าพ้ืนเมือง กลุ่มสตรีไม้กวาดบ้านห้วยเสือ หมู่ 1 ต.ชะแล  อ.ทองผาภูมิ 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

การทอผ้า นางทองสุข  ไทรสังธิดากุล 53 หมู่ 2 ต.โล่โว ่    
อ.สังขละบุรี 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ นางพรรษา  ล าไยนิโรช 27 หมู่ 4 ต.เขาโจด             
อ.ศรีสวัสดิ์ 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

การทอผ้าฝ้ายลาย
กระเหรี่ยง 

นางมะเส้ง  (ชาวกระเหรี่ยง) ศูนย์ทอผ้า  หมู่4  ต.สะแล   
อ.ทองผาภูมิ 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

ทอผ้าชุดพ้ืนบ้านด้วย
มือ 

นางมะเส่งเช็ง  สวัสดิ์ถนอม หมู่บ้านองหลุ  หมู่3   
ต.นาสวน  อ.ศรีสวัสดิ์ 

ประเภท ชื่อเรื่อง แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

ผ้าบาติกที่เขียนลาย
ด้วยมือ 

นางวิไลพร เกิดวิเศษสิงห์ ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมบาติก 
19/2 หมู่ 14 บ้านเขาพุ   
อ. บ่อพลอย 

การจักสาน การผลิตเครื่องจัก
สานด้วยไม้ไผ่ 

นางจรี  ชื่นตา 32/1 หมู่ 3 ต.ท่าขนุน   
อ.ทองผาภูมิ 

การจักสาน การสานกระด้งและ
ท าไม้กวาด 

นางเฉลียว  สัมฤทธิ์ 445/5 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน  
อ.ทองผาภุมิ 

การจักสาน การสานแฝก นางดารณี  ถิ่นขจร หมู่4 ต.ศรีมงคล  อ.ไทรโยค 

การจักสาน การถักแห นางทรงวุฒิ  เถกิลวิทย์สถาพร 9 หมู่ 2 ต.โล่โว่ อ.สังขละบุรี 

การจักสาน การสานพัด นางทวาย  ศิริเลิศ 96  หมู่ 2 ต.ลุ่มสุ่ม   
อ.ไทรโยค 

การจักสาน การสานเข่ง นางมงคล  มารทอง บ้านท่ากระดาน หมู่ 2  
ต.ท่ากระดาน  อ. ศรีสวัสดิ์ 

การจักสาน การสานด้วยไม้ไผ่ นายค าน้อย  ทองสุข 13/4 หมู่ 8 ต.ห้วยเขย่ง   
อ.ทองผาภูมิ 
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๑๒.  ศักยภาพเรื่อง “การแพทย์แผนไทย”            

                ชาวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรี มีการใช้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร
ในชีวิตประจ าวันและวิถีชีวิตของคนในชุมชน สรรพคุณเพ่ือที่จะน ามารักษาโรค ฟ้ืนฟู การผลิตยาแผน
ไทยเพ่ือน ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการรักษาโรคแผน ผสมผสานกันไปอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือที่จะน าศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรของชาวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรี การใช้ภูมิปัญญา
เกี่ยวกับสมุนไพรเพ่ือที่จะน ามาใช้กับแพทย์แผนไทย 3 ประเภท ได้แก่ หัตถบ าบัด การนวดแผนไทย 
การนวดประคบสมุนไพร และการอบสมุนไพร 

งานไม้และ
แกะสลักไม้ 

การท าเครื่องเรือน
ด้วยไม้ 

นายบุญโฮม  กองสิงห์ หมู่ 6 ตงด่านแม่เฉลย   
อ.ศรีสวัสดิ์ 

งานไม้และ
แกะสลักไม้ 

งานช่างไม้ นายแสน  บัวระภา หมู่ 1 ต.ชะแล  อ.ทองผาภูมิ   

งานแร่ เหล็กและ
โลหะ 

การตีมีด นายสุวิทย์  สุขศร ี 12/7  หมู่ 8 ต.ห้วยเขย่ง   
อ.ทองผาภูมิ 

งานแร่ เหล็กและ
โลหะ 

อัญมณีนิล นางกิมไน้ สิริพฤกษา 284/31 ถนนแสงชูโต  
ต. บ้านเหนือ อ. เมือง 

งานประดิษฐ์ การประดิษฐ์ดอกไม้
แห้ง 

นางกิ่งกาญจน์ องคะลอย 169/5 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน  
อ.ทองผาภูมิ 

งานประดิษฐ์ การประดิษฐ์ดอกไม้
จากยางพารา 

นางม่วย  ทรัพย์วัฒนไพศาล 91/3  หมู่ 7 ต.ลิ่นถิ่น   
อ.ทองผาภูมิ 

งานประดิษฐ์ การตัดกระดาษแก้ว
และว่าวเป็นรูปต่างๆ 

นางสาวสาหร่าย  พรายทอง หมู่ 4 บ้านทุ่งเรือโกลน   
ต.ศรีมงคล  อ.ไทรโยค 

เครื่องดนตรีไทย ระนาดเอกและซอ นายสมชัย ช าพาลี 49 หมู่บ้านเขาปูน  
ต. หนองหญ้า อ. เมือง 

อาหาร น้ ามะเม่าพร้อมดื่ม นายสุธาเทพ เอื้อวาณิช 45/1 ต. หนองลู  
อ. สังขละบุรี 

ประเภท ชื่อเรื่อง แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ 

อาหาร หมี่กรอบสมุนไพร นางสาวจตุพร อินทรโสภา 230/3 ต. ตะคร้ าเอน  
อ. ท่ามะกา  

อาหาร หมูร้าทรงเครื่อง นางบุญเทียม คุณากรประพันธ์ 121/10 หมู่ที่ 1  
ต.บ่อพลอย  อ. บ่อพลอย  

ของใช้ เบญจรงค์ลายไทย นายพงษ์ศักดิ์ พิลาสกุล 66/18 หมู่ที่ 1 ต.หวาย
เหนียว อ. ท่ามะกา 

ของใช้ รองเท้าดุดฝุ่น คุณภัทรกมล จรูญรัตน์ 99/14 หมู่ 4 บ้านทุ่งทอง  
อ. ท่าม่วง 
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       ๔.๓  ความต้องการของประชาชนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  

๑. น าศักยภาพด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มาจัดการด้านการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ 
เฉพาะถิ่น 

๒. จัดการความรู้และเชิดชูบุคคล ชุมชน ด้านภูมิปัญญา 
๓. จัดการความรู้เรื่องราว (Story-Telling) ของสถานที่ และวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีมีคุณค่า 
๔. พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเมืองแห่งความรุ่งเรืองทางศาสนา 
๕. ส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้จากฐานวัฒนธรรม 
๖. มีการติดตามผลอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
๗. ปลูกฝังเด็กและเยาวชนด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความมีวินัยและความซื่อสัตย์ 
๘. สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลครอบครัว 
๙. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม และสื่อด้านวัฒนธรรม 
๑๐.  ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
๑๑.  สร้างอัตลักษณ์ของคนจังหวัดกาญจนบุรี 
๑๒. ทวงคืนรถบุพชาติในงานสะพานข้ามแม่น้ าแควให้กลับมาดังเดิม 

 
 
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ๕.๑ ข้อมูลสถานการณ์ 
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. เขตภูเขาและที่ราบสูง พ้ืนที่ด้านเหนือของจังหวัด ในอ าเภอศรีสวัสดิ์และทองผาภูมิ มี
ลักษณะเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาถนนธงชัยถัดไปจากด้านตะวันตกของจังหวัดเป็น
เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศพม่าทอดยาวลงไปทางใต้อยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอ 
สังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค เมืองกาญจนบุรี และด่านมะขามเตี้ย บริเวณนี้เป็นแหล่งก าเนิด  
ต้นน้ าธารของจังหวัด มีภูเขาที่มีความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ในตอนเหนือของจังหวัดโดยเฉพาะ
ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เช่น เขาใหญ่ เขาเคลกู เป็นต้น ส่วนบริเวณที่มีระดับ
ความสูง 400 – 1,000 เมตร เป็นภูเขาในลุ่มน้ าแควใหญ่และแควน้อยในเขตอ าเภอสังขละบุรี  
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี และส่วนที่มีความสูง 100 – 400 เมตร 
อยู่ในเขตภูเขาบริเวณอ าเภอไทรโยค อ าเภอบ่อพลอยและอ าเภอศรีสวัสดิ์ 

๒. เขตที่ราบลูกฟูก พ้ืนที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา
สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่ที่บริเวณอ าเภอบ่อพลอย อ าเภอเลาขวัญ และบางส่วนของอ าเภอพนมทวน 

๓. เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง พ้ืนที่ทางใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบท าให้ดินมีสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ อยู่ในบริเวณบางส่วนของอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  อ าเภอพนมทวน  อ าเภอท่าม่วง
และอ าเภอท่ามะกา จึงท าให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในการปลุกอ้อยและนาข้าวตลอดปี 

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาญจนบุรี มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีระหว่าง ๒๕ องศา 
เซลเซียส ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิเป็น
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ค่าเฉลี่ย ๓๒ องศาเซลเซียส ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือน
ตุลาคม ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน อาจจะมีฝนตกหนัก เเละบางครั้งฝนตกประปราย  
ในช่วงเวลาสั้นๆ  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม สภาพภูมิอากาศเป็นเขต
ร้อนชื้น  ตั้งอยู่ที่ ลัดติจูด : ๑๔ ๐๑N เเละ ลองจิจูด : ๐๙๙ ๓๒E ดังนั้น ในช่วงเดือนเมษายนจะร้อน
มาก  
 พ้ืนที่ป่าไม้ ๗.๕ ล้านไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ ๕.๙  ล้านไร่  และป่าสงวน ๑.๖ ล้านไร่  ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  คดีตัดไม้ท าลายป่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  และลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา  
ปริมาณขยะ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  ประชากรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน รวมทั้ง
เพ่ิมขึ้นจากแรงงานอพยพต่างถิ่น และต่างด้าว  ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง  หนาแน่นใน
เขต อ.เมือง  อ.ท่ามะกา และอ.ท่าม่วง   
 

    ๕.๒ ข้อมูลศักยภาพ 

จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ าและผลิตน้ าคุณภาพดี 
มีแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เชิงประวัติศาสตร์  และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น
คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  อากาศดี มีมลพิษน้อย 
  จังหวัดกาญจนบุรีมีมีปัญหาในเรื่องมีหลากหลายชาติพันธุ์   พ้ืนที่ป่าลดลง  วิธีการบริหาร
จัดการน้ านอกเขตชลประทานไม่ทั่วถึง  ขยะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่
เป็นระบบ พื้นที่จ านวนมากอยู่ในความดูแลของกรมธนรักษ์และทหาร พ้ืนที่เกษตรกรรมแห้งแล้ง   

แต่มีโอกาสดีคือใกล้เขตอุตสาหกรรมท่าเรือน้ าลึกทวาย  มีจุดผ่านแดนถาวร (บ้านพุน้ าร้อน) 
นโยบายการจัดการขยะของรัฐบาล  และนโยบายคืนผืนป่า อาจช่วยให้สิ่งแวดล้อมของจังหวัดมี
แนวโน้มดีขึ้น 
 

    ๕.๓  ความต้องการของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๑. ต้องปรับแก้ไขกฎหมายเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจริงใจในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ควรมีระบบการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ต้นทาง และมีระบบก าจัดรวม           
ที่ได้มาตรฐาน 
 ๔. ควรมีระบบบ าบัดน้ าเสียในเขตชุมชน   

๕. ควรควบคุมอุตสาหกรรม และการเกษตร ให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด  และเกษตร
ธรรมชาติ 
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๖.  สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ 
   

     ๖.๑ ข้อมูลสถานการณ์ด้านภัยพิบัติในจังหวัดกาญจนบุรี 
ปัจจุบันสาธารณภัย มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาธารณภัย ที่เกิดขึ้น

จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือชุมชน
หนาแน่นมีมากขึ้นได้ส่งผลให้ภัยพิบัติมีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  และการ
ด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ด้าน    ภัยพิบัติต้องใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการน าแนวคิดการพัฒนาระบบการป้องกันการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและ
รับมือกับสาธารณภัยโดยเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
และหลังเกิดภัย โดยสามารถแบ่งประเภทของสาธารณภัย ดังนี้  ๑. อุทกภัย  ๒. ภัยแล้ง  ๓. ภัยจาก
ดินโคลนถล่ม  ๔. แผ่นดินไหว และสึนามิ  ๕. วาตภัย  ๖. อัคคีภัย ๗. ภัยจากไฟป่า และหมอกควัน  
๘. ภัยจากการคมนาคม  และ ๙. โรคระบาด 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมีการเตรียมการ
รองรับสถานการณ์ไว้ ตั้งแต่ยามปกติเพ่ือป้องกันอันตรายหรือลดความเสียหายที่เกิดทั้งกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 

ดังนั้น เครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยในการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีระบบและ               
มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีขึ้น 

สถานการณ์เฉพาะ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ ๑๙,๔๘๓ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๑๓ อ าเภอ ๙๕  

ต าบล ๙๕๙ หมู่บ้าน พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้
เกิดน้ าท่วมในเขตท้องที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอ าเภอที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงเขตภูเขาและที่สูง เมื่อฝนตกหนัก
ปริมาณน้ าจะระบายออกไม่ทันท าให้เกิดน้ าท่วมขัง หรือน้ าท่วมฉับพลันและเกิดน้ าป่าไหลหลาก ดิน
โคลนถล่ม ราษฎรได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์เกิดความเสียหาย  

อ าเภอพ้ืนที่เสี่ยงที่คาดว่าจะประสบปัญหาน้ าป่าไหลหลาก ได้แก่ อ าเภอไทรโยค อ าเภอ    
ทองผาภูมิ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอพนมทวน อ าเภอบ่อพลอย 
อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอหนองปรือ พ้ืนที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม ได้แก่ อ าเภอไทร
โยค อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี และอ าเภอศรีสวัสดิ์ พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย ได้แก่ อ าเภอไทรโยค 
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอพนมทวน อ าเภอบ่อ
พลอย อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอหนองปรือ พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมฉับพลัน/น้ าท่วมขัง 
ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอ    ท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ได้แก่ อ าเภอ
พนมทวน อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอหนองปรือ พ้ืนที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว ได้แก่ อ าเภอศรีสวัสดิ์ พ้ืนที่เสี่ยงภัยไฟป่า ได้แก่ อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอ
สังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอบ่อพลอย  
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    ๖.๒) ข้อมูลศักยภาพด้านภัยพิบัติ 
จังหวัดกาญจนบุรีมีหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีความเข้มแข็งและมีความรู้ทางด้านวิชาการ

ด้านการจัดการสาธารณภัย  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ท้องถิ่นอยู่แล้ว และมีแผนสอดคล้องกับแผนจังหวัด  มีการส ารวจทรัพยากรภัยพิบัติ มีความพร้อมด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ มีบุคลากรที่มคีวามพร้อม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนด้านการจัดการด้านภัย
พิบัติของแต่ละท้องถิ่น 

มีระบบการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีกองก าลังกองร้อยควบคุมฝูง
ชน กองพลทหารราบที่ ๙ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เพ่ือการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลักการปฏิบัติเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากการ
ประสบสาธารณภัย คือเมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยพิบัติให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการจังหวัด อ าเภอ และ
ท้องถิ่น  ให้อ าเภอและท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

    ๖.๓  ความต้องการของประชาชนด้านการป้องกันภัยพิบัติ 
๑. จัดท าแผนรองรับมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันตน ช่วยเหลือตนเองก่อนด้วยการให้ความรู้แก่เด็ก 

นักเรียน และประชาชน 
๒. จัดท าแผนรองรับภัยพิบัติ มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันตน ช่วยเหลือตนเองก่อน รวมทั้งควร 

จัดท าแผนวิกฤต ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย 
๓. ปรับปรุงระบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการภัยพิบัติของจังหวัด  ให้มีระบบ Call Center    

จังหวัดหมายเลขเดียว  
๔. สร้างสะพานลอยทางร่วม ทางแยก  ถนนอุโมงค์บริเวณแยกท่ีมีจราจรหนาแน่น  เพ่ือ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
๕. มีแผนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ  เช่น พ้ืนที่ในเมืองมีปัญหาน้ าท่วม และภัยแล้ง  

เป็นต้น  ท าอย่างไรประชาชนมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง  และไม่ต้องประสบกับปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
๖. ออกแบบการสร้างถนน  และควบคุมสิ่งปลูกสร้าง ไม่ให้กีดขวางทางน้ า 
๗. สร้าง Kanchanaburi Model  ด้านการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัย และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแบบบูรณาการ 
๘. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๙. ควรมีการบูรณาการร่วมกันด้านการป้องกันภัยพิบัติ ระหว่างหน่วยงาน 
๑๐. ควรมีป้ายสัญญาณ บอกจุดอันตรายที่ชัดเจน มีหอเตือนภัย หรือมีการเตือนภัยจากส่วนกลาง 
๑๑. ควรมีการปรับปรุงระบบการสื่อสารโทรคมนาคม 
๑๒. ให้ความรู้ด้านภัยพิบัติแก่ประชาชน 
๑๓. สถานประกอบการมีคู่มือการจัดการภัยพิบัติ 
๑๔. หน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีหลักสูตรกลางด้านการจัดการภัยพิบัติ 
๑๕. ส่วนกลางศึกษาบริบทพ้ืนที่ที่เกิดภัยพิบัติก่อนออกค าสั่ง เพ่ือความสะดวก รวดเร็วต่อ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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๗. ด้านการท่องเที่ยว 
      ๗.๑ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว 

 ตามแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนด  
ทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ : เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ฐานการเกษตรอุตสาหกรรม นาสู่ประชาคม
โลก มีประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ ประเด็น ดังนี้  
 ๑. การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้า ชายแดนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และ
ยกระดับความสัมพันธ์กับ ประเทศเพ่ือนบ้านคู่คา้ส าคัญ 
 ๒. การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมของจังหวัด 
 ๓.  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับ  ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที ่ 
 ๔. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงสร้าง พ้ืนฐาน การสาธารณสุข  
การบริการประชาชนและ ความมั่นคงชายแดน 
 ๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
 จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น้าตกเอราวัณ น้าตกห้วยแม่
ขมิ้น น้าตกไทรโยคน้อย น้ าตกไทรโยคใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ าแคว 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สุสานทหารสัมพันธมิตร และแหล่ง ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนแม่กลอง และเข่ือน ท่าทุ่งนา  
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้า
ชายแดนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านคู่ค้าส าคัญ และ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของจังหวัด ซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพ 
(PRODUCT CHAMPION : PC) ของจังหวัดกาญจนบุรีในมิติด้านเศรษฐกิจ คือ “การท่องเที่ยว” และ
อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน “การท่องเที่ยว” ของจังหวัด
กาญจนบุรี มีการใช้ข้อมูลจากรายการสถิติทางการระดับจังหวัดด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย ๒ 
สาขา ที่ส าคัญ คือ สาขาบัญชีประชาชาติ และสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ จ านวน ๓๒ 
รายการ โดยเป็นรายการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปกต ิ๒๗รายการ เป็นรายการที่ต้องมี การพัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูล ๒ รายการ และเป็นรายการที่ต้องจัดเก็บเพ่ิมเติม ๓ รายการ (ที่มา : ส านักงานสถิติ
จังหวัดกาญจนบุรี) 
 

   ๗.๒) ข้อมูลศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีความหลากหลายของสินค้า บริการ ทรัพยากร และ 
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด  มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าต่อการเดินทางมาใช้บริการ
ของนักท่องเที่ยว  มีร้านอาหารอร่อยจ านวนมาก  เป็น ๑ ใน ๑๐ จังหวัดที่ได้ประกาศเป็นจังหวัดเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  อยู่ใกล้เขตก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก ได้มีแผนการขยายและก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม  เทคโนโลยีมีการพัฒนาเ พ่ิมขึ้น  จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก  
 โดยตั้งเป้าหมายว่าจ านวนนักท่องเที่ยวจะเพ่ิมมากขึ้น โดยการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวตาม         
อัตลักษณ์ของจังหวัด คุณภาพการบริการ จ านวนที่พัก  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๘ แนวโน้มของ
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นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนทุกปี รายได้ท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้
จากการท่องเที่ยวกับปริมาณนักท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนห้องพักกับจ านวนผู้เข้าพัก
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  
      ๗.๓  ความต้องการของประชาชนด้านการท่องเที่ยว 

 ๑. ควรเร่งพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองกาญจนบุรีเพ่ือเป็นหน้าบ้านส าหรับรับนักท่องเที่ยว  
๒. ควรเร่งจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ทั้งด้านภูมิสถาปัตย์ และสาธารณสุข  
๓. ควรเร่งจัดฝึกอบรมอาชีพให้รองรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ  
๔. ควรด าเนินโครงการปลูกจิตส านึกผู้ประกอบการด้านการจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
๕. ควรเร่งจัดสร้างศูนย์ประชุมประจ าจังหวัดขนาดใหญ่ที่รองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก เพื่อ

รองรับการจัดประชุม สัมมนา  
๖. ควรจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
๗. นโยบาย- กฎระเบียบของภาครัฐควรเอ้ือประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างความ

พร้อมให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของรัฐ 
๘. ควรมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้โดดเด่น และคุ้มค่า  
๙. ควรให้ความรู้แก่ประชนชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างข้อมูลเชิงบวก ลบล้างข้อมูลเชิงลบ

ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว  
๑๐. เสริมสร้าง และพัฒนาการมีส่วนร่วมของรัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการ พร้อมสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ  มีการควบคุมการเติบโตของธุรกิจที่พัก  
๑๑. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม  
๑๒. พัฒนา ปรับปรุงการคมนาคมให้อ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้าง

สนามบิน 
 
๘. ด้านเศรษฐกิจ (การเกษตร) 

 

    ๘.๑ ข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ กว้างใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๒,๑๗๖,๙๖๘  ไร่   และเป็น

พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนจึงใช้ประกอบอาชีด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ 
การประมง  มีแม่น้ าแควน้อยและแม่น้ าแควใหญ่เป็นแม่น้ าสายหลัก มีเขื่อนชลประทานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า  
ใช้เพ่ือการเกษตร อุสาหกรรม  การท าระบบประปา  มีแหล่งน้ าจากล าห้วยต่างๆในพ้ืนที่  มีเขื่อนหรือ
ฝายกั้นน้ าขนาดกลางและขนาดเล็ก  มีการขุดสระน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีมี
สภาพอากาศที่เหมาะกับการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง  ข้าวโพด 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สับปะรด หน่อไม้ฝรั่ง  ผลไม้  พืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ  และรวมถึงพืชสมุนไพร  
ซึ่งมีพ้ืนที่ใช้ในการเพาะปลูกทั้งหมด จ านวน๓,๐๖๖,๕๙๙ ไร่   มีรายได้จากผลผลิตจ านวน  
๑๒,๗๖๖,๑๕๑,๐๐๐ บาท  จังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะอากาศเหมะกับการเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดทั้ง วัว
นม วัวเนื้อ ไก่ เป็ด แพะ แกะ นก พร้อมกับมีความสมบูรณ์ของแหล่งน้ าจึงท าให้การท าประมงได้ผลดี 
มีรายได้ต่อปี จ านวน ๙,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จังหวัดกาญจนบุรี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑,๖๐๗ โรงงาน  เงินลงทุนรวม ๗๖,๓๐๙.๙๐๐ ล้านบาท  
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จ านวนคนงาน ๓๓,๖๓๒ คน  แต่การเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือแปรรูปผลผลิตเองโดยเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกรยังมีน้อย การจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรในจังหวัดจึงมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ หรือตัว
เกษตรกรเองต้องน าผลผลิตในจ าหน่ายที่ตลาดกลางรับซื้อ เช่นตลาดปากคลองที่กรุงเทพ  ตลาดสี่มุม
เมือง ตลาดไทยท่ีปทุมธานี ตลาดปฐมมงคลที่นครปฐม ตลาดศรีเมืองที่ราชบุรี  

ถึงแม้ว่ากาญจนบุรีจะมีแหล่งน้ ามีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ แต่ปัญหาที่เกษตรกร
ได้รับคือเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในจังหวัดยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าได้ครอบคลุมตลอด
ทั้งปี ทุกพ้ืนที่ได้ เนื่องจากระบบชลประทานยังมีไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร ประกอบกับ
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเพ่ือใช้ประกอบอาชีพเป็นของตนเอง  เกษตรกรต้องเช่าที่ดินเพ่ือประกอบ
อาชีพไม่มีที่ดินเป็นของตนเองจึงท าให้ไม่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เกษตรกรยังใช้การปลูก
พืชใช้การผลิตแบบเดิมเช่น เร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วยการใช้ปุ๋ยเคมี ยาเคมี จึงท าให้ผลผลิต
เกษตรไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือแม้แต่ตัวเกษตรกรเอง ไม่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในที่ดิน
เดิมท าให้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมการปลูกพืชแบบอินทรีย์ เนื่องจากชอบ
สะดวกสบาย ตลาดผู้บริโภคมีน้อยและเกษตรกรขาดจิตส านึกที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   
บางพ้ืนที่ประสบภัยแล้งและระบบชลประทานยังไม่มี ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยหรือไม่ได้รับผลผลิตเลย
เมื่อเก็บเกี่ยว ท าให้ขาดทุนและมีหนี้สินเพ่ิมขึ้น  เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากต้องซื้อปัจจัย
การผลิตทุกชนิด การท าเกษตรเชิงเดี่ยวการปลูกพืชชนิดเดียวท าให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจากราคา
ผลผลิตไม่แน่นอน เกษตรกรขาดความรู้พ้ืนฐานด้านการเกษตรเช่นการเตรียมดินการใช้ดินที่ถูกวิธี  
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากเนื่องจากขาดหลักทรัพย์ค้ าประกัน และขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจาก
รายได้ไม่แน่นอน เกษตรกรขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงใจ และการเปลี่ยนแปลงตามกระแส
ของการเมือง  เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มแล้วพัฒนาอย่างจริงจังเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการต่อรอง  
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังวางแผนการผลิตไม่ได้  ผลิตตามกระแสการบริโภคของตลาด  จึงท าให้เกษตรกร
มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่ายและมีหนี้สินครัวเรือน เกษตรกรบางคนมีภูมิปัญญามีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพมีการน าภูมิปัญญาความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้น าความรู้
ภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จึงท าให้ผู้นั้น
สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงและยั่งยืน  ในปัจจุบันกาญจนบุรีมี
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรไว้ทุกอ าเภอที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรได้ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีได้น าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ด้วยการรวมตัวกันด าเนินงานเป็นกลุ่ม  เป็นเครือข่าย เช่นกลุ่มเกษตรกรท านา            
กลุ่มเกษตรกร ปลูกมันส าปะหลัง กลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อย หรือรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เป็นวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ด าเนินงานได้ดีเพียงแต่ยังมีน้อย 

    ๘.๒ ข้อมูลศักยภาพด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพตามธรรมชาติที่หลากหลายเหมาะสมกับการ
เป็นพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง มีแหล่งน้ าที่ได้จากการสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่ 4 เขื่อนหลักที่ใช้เป็นระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร มีเขื่อนหรือฝายกั้นน้ าขนาดกลาง
และขนาดเล็กทุกอ าเภอ มีการขุดสระน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรทุกต าบล   พ้ืนที่ในจังหวัดกาญจนบุรี 
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มีลักษณะอากาศเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด นอกจากนี้ ในแต่ละพ้ืนที่ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ที่หลากหลายทุกสาขาอาชีพ มีการน าภูมิปัญญาที่มีมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพหลายด้านโดยเฉพาะด้านอาชีพเกษตรกรรมและเมื่อได้น าความรู้ภูมิปัญญาที่มีมา
ประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จึงท าให้ผู้นั้นสามารถประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรทุกอ าเภอที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรได้ มีเส้นทางคมนาคมเพ่ือการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ดีและอยู่ใกล้ตลาด
แหล่งรับซื้อผลผลิตหลักของประเทศ เช่น ปากคลองตลาดที่กรุงเทพ ตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไทที่
ปทุมธานี ตลาดปฐมมงคลที่นครปฐม ตลาดศรีเมืองที่ราชบุรี และรวมถึงตลาดที่รับซื้อผลผลิตในจังหวัด
กาญจนบุรี โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือแปรรูปผลผลิตด้าน
การเกษตรจ านวนมาก ที่จะรับซื้อผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่ได้ มีสภาพอากาศที่เหมาะกับการปลูกพืช
ได้หลากหลายชนิดทั้งพืชที่ให้ผลผลิตดีในสภาพที่มีอุณหภูมิความร้อนน้อย เช่น มีอากาศที่เย็นเกือบ 
ทั้งป ีในแถบพื้นท่ีอ าเภอสังขละบุรี อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ เป็นต้น เกษตรกร
ในจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการรวมตัวกันด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิด
ต่างๆ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ที่ด าเนินงานได้ด ี 

แตเ่กษตรกรและประชาชนทั่วไปในจังหวัดไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าได้ครอบคลุมทั้งปีทุก
พ้ืนที่เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง  ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรที่ยังไม่เปิดรับ
นวัตกรรมหรือรูปแบบการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการผลิต เกษตรกรได้ผลผลิตต่อไร่ต่ า
กว่าเกณฑ์ที่สมควรได้จากสภาพภัยแล้ง และไม่มีระบบชลประทาน   เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
เนื่องจากต้องซื้อปัจจัยการผลิตทุกชนิด การท าเกษตรเชิงเดี่ยวการปลูกพืชชนิดเดียวท าให้เกิดความ
เสี่ยงเนื่องจากราคาผลผลิตไม่แน่นอน เกษตรกรขาดความรู้พ้ืนฐานด้านการเกษตร เช่น การเตรียมดิน 
การใช้ดินที่ถูกวิธี เกษตรกรยังนิยมใช้การผลิตแบบเดิม เช่น เร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วยการใช้
ปุ๋ยเคมี ยาเคมี ไม่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในที่ดินเดิม  เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก
เนื่องจากชาดหลักทรัพย์ค้ าประกัน และขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน  ขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงใจ เปลี่ยนแปลงตามกระแสของการเมือง  เกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการต่อรอง  เกษตรกรยังวางแผนการผลิตไม่ได้ ไม่มีการทบทวนที่ผ่านมา 
ผลิตตามกระแสตลาด  เกษตรกรไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ต้องเช่าที่ดิน และที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนไม่เพียงพอ 

การที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับการประกาศให้เป็นเขตพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะท าให้
ความต้องการผลผลิตการเกษตรมากขึ้น การแปรรูปผลผลิตจะมากขึ้น การตลาดและการขนส่งจะ
สะดวกมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในพ้ืนมาก ท าให้ความต้องการด้านการบริโภคมากขึ้น  มีการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมตามนโยบายการพัฒนาท าให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น  นโยบาย
ของรัฐบาล และกระแสการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพของสังคมโลกช่วยสนับสนุนให้การผลิตสินค้า
การเกษตรของเกษตรกรให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานได้เร็วขึ้น นโยบายการพัฒนาสินค้าให้แข่งขันกับ
ตลาดโลกได้ การผลิตอาหารเพ่ือคนทั้งโลก ช่วยสร้างกระแสให้กับเกษตรกร  ตลาดผู้บริโภคต้องการ
สินค้าที่มีคุณภาพ  มีมติสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรี เมืองกาญจน์อาหารปลอดภัย ทั้งหมดนี้ ล้วนส่งผลดี
ต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตของเกษตรกร อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจครัวเรือน และเศรษฐกิจมวล
รวมของจังหวัดด้วย 
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    ๘.๓  ความต้องการของเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
๑. ระบบน้ าที่ใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่การเกษตรทุกพ้ืนที่ให้เพียงพอ

ตลอดเวลา 
๒. ความรู้พื้นฐานเรื่องการเกษตรทุกด้าน เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี การแปรรูปผลผลิต   
๓. ตลาดกลางรับซื้อผลผลิตการเกษตรที่ไม่เอาเปรียบ 
๔. ที่ดินเพ่ือประกอบอาชีพ 
๕. แหล่งทุนเพื่อเกษตรกร 
๖. การปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโยยี นวัตกรรมสมัยใหม่ 
๗. การรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย 
๘. ศูนย์ผลิตพันธ์พืช พันธ์สัตว์ 
๙. การยอมรับสถานภาพ  การให้ความส าคัญ และการให้เกียรติจากสังคม กับค าว่า  

เกษตรกร 
๑๐ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ หมดหนี้สิน 
๑๑. การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ อย่างจริงจัง 

 
 
๙.  ด้านเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 

     ๙.๑ ข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

จากการสังเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีตามการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา พบศักยภาพที่เป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

๑. การพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตก 
     ๑.๑ การมีชายแดนติดต่อมณฑลตะนาวศรีสหภาพพม่า ซึ่งเป็นพ้ืนที่โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย 

๑.๒ สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเริ่มคลี่คลายท าให้ต่างชาติให้
ความส าคัญในการสานสัมพันธ์กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 

     ๑.๓ นโยบายใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้ความส าคัญกับโครงการ 
ท่าเรือน้ าลึกทวาย 

     ๑.๔ ความร่วมมือจากรัฐบาลไทยในการจัดโครงสร้างพื้นฐานและการผ่านแดน 
     ๑.๕ ความส าเร็จของ Transborder Corridor เชื่อมสู่ไทย กล่าวคือ จุดผ่านแดนถาวร

และกฎระเบียบกลไกท่ีเอ้ืออ านวย รวมถึงการใช้บริการธุรกิจและระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งของไทย 
           ๒. การพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดน 

๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพ มีที่ดินจ านวนมากภายใต้ 
ความดูแลของกองทัพสามารถน ามาพัฒนาได้โดยไม่ต้องเวนคืน มีแหล่งท่องเที่ยวมาก อยู่ใกล้แหล่ง
พลังงาน และภาคประชาชนเข้มแข็ง 

     ๒.๒ โครงการท่าเรือน้ าลึก Dawei เปิดไทยสู่ New Global Maritime Route เป็นโอกาส
ให้นักธุรกิจไทยขยายตลาดการค้าสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีโอกาสย้ายฐานการลงทุนเพ่ือ
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ลดต้นทุนประกอบการ รัฐบาลทั้งสองฝ่ายให้ความส าคัญ มีโอกาสเชื่อมโยงรถไฟสาย Dawei-Yunnan 
ตามแผนของรัฐบาลจีน 

    ๒.๓ จุดผ่านแดนชั่วคราว ๑ จุด คือ ด่านพระเจดีย์สามองค์ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
ด่านถาวรและมีจุดผ่านแดนถาวร ๑ จุด คือ บ้านพุน้ าร้อน ที่มีความพร้อมเพ่ือเป็นด่านสากลเพ่ือ
รองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวผ่านแดนที่เพ่ิมข้ึนได้ในอนาคต 

๓. การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
    ๓.๑ จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีส่งมอบพ้ืนที่ราชพัสดุ เพ่ือจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

กาญจนบุรี สนองนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ตามที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ประกาศก าหนดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ ๒ โดยก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ใน ๒ ต าบล ในเขตอ าเภอเมือง ได้แก่ ต าบลบ้าน
เก่า และต าบลแก่งเสี้ยน พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของทั้งสองต าบลเป็นพ้ืนที่สงวนหวงห้าม ตามพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามท่ีดิน ในท้องที่อ าเภอเมืองและพ้ืนที่โดยรอบโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (ต าบลบ้านเก่า) เป็นพ้ืนที่ฝึกทางยุทธวิธีโดยหน่วยกองพลทหารราบที่ ๙ เป็นหน่วยใช้ประโยชน์ 
ซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินงานส ารวจพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมเตรียมข้อมูลเรื่องที่ดิน ได้แก่ ที่ตั้ง ศักยภาพและความ
เหมาะสมของพ้ืนที่โดยการวางแผนในการด าเนินงานเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการส ารวจพ้ืนที่ซึ่งได้
ส าเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขั้นการส่งคืนพ้ืนที่ ในการพิธีส่ง -มอบพ้ืนที่ราชพัสดุ เพ่ือจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี จ านวน ๘,๑๙๓ ไร่ ซึ่งเมื่อด าเนินการส าเร็จจะเป็นการสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีและเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  

    ๓.๒ กรมธนารักษ์ได้มีการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ออกเป็น ๔ ส่วน เพ่ือการด าเนินการเรื่องพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรม พ้ืนที่ก่อตั้งเดิมซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ พ้ืนที่ที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและพ้ืนที่ในการด าเนินงานของกรมศุลกากรและรองรับการขนถ่ายสินค้า 

    ๓.๓ รัฐบาลสนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
จะก่อให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของการลงทุนทั้งเพ่ืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ห้างสินค้าอุปโภคบริ
โภค สินค้าวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจบริการ และโลจิสติกส์ข้ามแดน  

   ๓.๔ การเชื่อมโยงกับประเทศพม่าและการเปิดประตูเศรษฐกิจรวมทั้งการเติบโตของภาค
ธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการเติบโตของความต้องการทางการแพทย์ ของผู้มาเยือนเหล่านี้   
เป็นโอกาสส าคัญส าหรับการลงทุนในธุรกิจทางการแพทย์  

   ๓.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี เมื่อเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ าลึกทวาย จะท าให้
สามารถขนส่งและแปรรูป วัตถุดิบและสินค้าสู่ตลาดโลกได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ที่จะกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมต่างๆ ของภาคตะวันตก สาเหตุที่พิจารณาว่า 
จังหวัดกาญจนบุรีมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมื่อเปรียบเทียบกับแนว
พ้ืนที่อ่ืน เนื่องจาก 
   ๑) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกทวายจะเปิดประเทศสู่เส้นทาง
เดินเรือใหม่ของโลก โดยจะมี Trans-border Corridor มาเชื่อมโยงกับไทยบริเวณบ้านพุน้ าร้อน 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโอกาสในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมหนักในนิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และประชาชนของกาญจนบุรี 
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๒) มีบริการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากเมืองกาญจนบุรีด้านบริการธุรกิจ การศึกษา 
๓) จังหวัดกาญจนบุรีสามารถเชื่อมโยงสู่กรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีระยะทาง  

๑๒๘ กม. ถึง กรุงเทพฯ ๒๕๘ กม. ถึงท่าเรือแหลมฉบัง และ ๔๗๘ กม. ถึงชุมพร 
๔) จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ที่ใช้ในราชการทหารขนาดใหญ่ ซึ่งมีโอกาสขอใช้บางส่วน 

เพ่ือจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๕) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี เมื่อผนวกกับโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

และท่าเรือน้ าลึกทวายจะมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขข้อจ ากัดการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ส าหรับการค้า
ชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีการค้าในระดับหนึ่งอยู่แล้ว  
สมควรได้รับการพิจารณาในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป 

๔. เศรษฐกิจบนฐานการเกษตร 
ประกอบด้วยศักยภาพเชิงพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน เช่น ธุรกิจแปรรูป 

การเกษตร  
 

๕. เศรษฐกิจบนฐานการท่องเที่ยว 
   ๕.๑ ฐานนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยทุน ๓ ภูมิ ภูมิวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภูมิประเทศ 
                 ๕.๒ การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจบนฐานการเกษตร ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การ 
ท่องเที่ยวเกษตรที่ยั่งยืน 
         ๕.๓ กระแสการท่องเที่ยวชุมชน เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ความสนใจพิเศษ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 

    ๙.๒) ข้อมูลศักยภาพด้านเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๑. องค์กรเอกชนด้านเศรษฐกิจ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ ผนึกก าลังอย่างเข้มแข็งขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เศรษฐกิจชุมชน (SE) ตามนโยบายประชารัฐ 

๒. ขับเคลื่อนการค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
๓. วางแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน 
๔. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคธุรกิจเพ่ือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

 

    ๙.๓  ความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการเกษตรอินทรีย์ 
๒. การจัดสรรพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส าหรับวิสาหกิจชุมชน (SMEs) และ 

เศรษฐกิจเพ่ือสังคม (SE) 
๓. วางแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้นให้ชุมชนและประชาชนจังหวัด 

กาญจนบุรีได้ประโยชน์ 
๔. การจัดสรรที่ดินราชพัสดุในความดูแลของทหารตามพระราชกฤษฎีกา ๒๔๘๑ ที่เหมาะสม 

เพ่ือสร้างการท่องเที่ยวใหม่หรือเพ่ือเสริมการท่องเที่ยว เช่น สวนดอกไม้ ฯลฯ 
๕. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๕.๑ ก าหนดกลยุทธ์ให้นักท่องเที่ยวพักค้างและกลับมาเที่ยวซ้ า 
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๕.๒ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสากล เช่น จัดการการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายมหาเอเชีย 
บูรพา สุสานสหประชาชาติ สะพานข้ามแม่น้ าแคว โดยสร้างสรรค์กิจกรรมแนวใหม่ในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสงครามมหาเอเชียบูรพา 
      ๕.๓ พัฒนากิจกรรมท่องเทีย่วเส้นทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรี 
      ๕.๔ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
      ๕.๕ ท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการหน่วยปฏิบัติ 
 ๖. พัฒนา/ปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เน้นการปฏิบัติได้จริงระหว่างเรียน โดยใช้บริบท
ของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะประเด็นหลักของจังหวัด เช่น การเกษตร  
การท่องเที่ยว การประกอบการธุรกิจ เศรษฐกิจเพ่ือชุมชน เป็นต้น 
 ๗. การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการบริการ 
 ๘. พัฒนาศูนย์บริการแบบร่วม (One Stop Service) 
 

บทสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี 
 
จุดแข็ง 
          1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งพ้ืนที่ป่าถ้ าและน้ าตกอัน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับและมีสถานที่พัก ตลอดจนกิจกรรมที่หลากหลาย
รองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจศึกษาทางธรรมชาติ 
 2. มีแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจ านวนมากเนื่องจาก
เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ าแคว  
ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว
โลกและในบางพ้ืนที่มีประชาชนที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติอาศัยอยู่ท าให้เกิดความหลากหลาย
ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณีศิลปะพ้ืนบ้านคติความเชื่อ 
 3. ในจังหวัดมีสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่จึงเหมาะสมกับการ
เป็นพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด (บางพ้ืนที่มี
อากาศเย็น ได้แก่ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอสังขละบุรี ที่สามารถ
ปลูกพืชเมืองหนาวได้) 
 4. เป็นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ประโยชน์ในการ
ชลประทานเพ่ือการเกษตร ได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์ (อ าเภอศรีสวัสดิ์) เขื่อนวชิราลงกรณ์ (อ าเภอทอง
ผาภูมิ) เขื่อนแม่กลอง (อ าเภอท่าม่วง) และเขื่อนท่าทุ่งนา (อ าเภอเมือง) ส่งผลให้มีน้ าใช้ในการเกษตร
กรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
 5. อยู่ ใกล้กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง  
ทั้งเส้นทางรถยนต์ รถไฟและการขนส่งสาธารณะ 
 6. มีเส้นทางคมนาคมเพ่ือการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกและอยู่ใกล้ตลาดหลักใน
การเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตของประเทศ 

7. เป็นจังหวัดที่มีความสงบ ร่มเย็น ประชาชนอยู่กันด้วยความผาสุก ไม่มีปัญหาความ
แตกแยกในทางความคิดอย่างรุนแรง 
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 8. มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรจ านวนมาก ที่มีศักยภาพในการ
รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ได้ 
 9. มีจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อนสามารถใช้เป็นช่องทางในการค้า กิจกรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
 10. มีหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยระดับอุดมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่
เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอบ่อพลอย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตไทรโยค ที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาจังหวัด 
 11. มีผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ที่หลากหลายทุกสาขาอาชีพ  
ที่น าเสนอหลักคิด วิธีแก้ปัญหา เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต สามารถน าไปใช้ปฏิบัติในระดับบุคคล
และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 12. มีศูนย์เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคลุมการพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ  
 13. มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและมีการท างานประสานกันเป็นเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง 
 14. มีส านักประชาสัมพันธ์เขต 8ซึ่งดูแลครอบคลุมหลายจังหวัดอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
สามารถประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัดอย่างรวดเร็ว  
 15. มีหน่วยงานทหารขนาดใหญ่ระดับกองพล (กองพลทหารราบที่ 9, มณฑลทหารบกที่ 
17) และกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  13 ที่มีความพร้อมทั้งก าลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ในการช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ และรับผิดชอบ
ป้องกันชายแดนและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
จุดอ่อน 
 1. สภาพพ้ืนที่ติดแนวชายแดนประเทศสหภาพเมียนมาเป็นระยะทางยาว (371 กิโลเมตร) 
และมีช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติจ านวนมาก (43 ช่องทาง) จึงอาจส่งผลต่อเสถียรภาพด้านความ
มั่นคงและยากต่อการควบคุมดูแลให้ทั่วถึงทั้งจากปัญหาความไม่สงบของชนกลุ่มน้อยปัญหาการ
ลักลอบค้ายาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. สภาพเส้นทางสัญจรบางพ้ืนที่มีสภาพเป็นภูเขา เป็นทางลาดชัน มืดและเป็นป่าจ านวนมาก  
(อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี และอ าเภอศรีสวัสดิ์) ดังนั้นหากผู้สัญจรและ
นักท่องเที่ยวไม่ช านาญเส้นทางอาจเกิดอันตรายได้ 
 3. มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิดมลภาวะ ยังไม่มีระบบก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
นอกจากนั้นประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการคัดแยกขยะ 
 4. พ้ืนที่บางแห่งขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรเนื่องมาจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึงและ
ปัญหาความแปรปรวนของฤดูกาลจึงส่งผลต่อผลิตผลทางการเกษตรที่ลดลง 
 5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบชลประทานยังไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อการรองรับ
พ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 6. ยังไม่มีการบังคับใช้ผังเมืองรวมและผังชุมชนจึงก่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
เช่น การก่อสร้างอาคารกีดขวางเส้นทางน้ าเดิม การถมพ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ไม่มีระบบ
ระบายน้ าที่ด ี
 7. เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอในการหาเลี้ยงชีพในครอบครัวเนื่องจากไม่มีที่ดินท ากินเป็น
ของตนเอง ต้องเช่าที่ดินในการด าเนินการทางการเกษตร และไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ าประกันเพียงพอ
เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพ่ือประกอบกิจการการเกษตร 
 8. พ้ืนที่จ านวนมากเป็นเขตหวงห้ามของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวง
ห้าม พ.ศ.2481 (เพ่ือราชการทหาร ) และเป็นที่ราชพัสดุก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงของผู้ใช้
ประโยชน์จากที่ดิน ตลอดจนปัญหาการบุกรุกที่ดิน 
 9. ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาเด็ก
ออกกลางคันจากโรงเรียน และปัญหาเด็กติดยาเสพติด 
 10. ขาดแรงงานที่มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญ โดยถึงแม้จังหวัดกาญจนบุรีจะมีพ้ืนที่ติด
ชายแดนสหภาพเมียนมา ไม่ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  
แตพ่บว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 
 
โอกาส 
 1.นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
 2.นโยบายของรัฐในการการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 3.นโยบายทบทวนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือจัดสรรที่ดินท ากินให้เกษตรกร 
 4. นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ือสร้างความ
มั่นคง ความมั่งค่ัง และความยั่งยืนให้เกิดข้ึนกับชุมชนท้องถิ่น 
 5.กระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยช่วยสนับสนุนให้การผลิตสินค้าการเกษตรมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
 6. นโยบายการปฏิรูปประเทศส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบองค์รวม  
 7. กระแสความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
 8. ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้า  
การลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทิศทางเชิงบวก 
 9. การส่งเสริมค่านิยมไทย ปลุกจิตส านึกให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและความเป็นไทย ส่งผลให้
เกิดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น 
 10.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษาจาก 
ทุกภาคส่วน 
 11. การก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกทวายก่อให้เกิดการขยายตัวทางการบริการขนส่งสินค้า  
การลงทุนและการท่องเที่ยวข้ามแดน 
 12. นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก”จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอาหารและ 
การมีตลาดรับซื้อสินค้าทางการเกษตรขยายตัวได้ในอนาคต 
 13. การมีเสถียรภาพทางการเมือง ความสงบของชนกลุ่มน้อยในประเทศเพ่ือนบ้าน มีผลบวก
ต่อความมั่นคงชายแดนและการค้าชายแดนระหว่างประเทศ 
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อุปสรรค 
          1. ความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องระบบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบกลางกับวิธีการ
ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 
          2. ค่านิยมการเลียนแบบและลัทธิเอาอย่างวัฒนธรรมต่างประเทศอาจส่งผลต่อการกลืน
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย 
          3. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐและการไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
          4. ความแปรปรวนของสภาพอากาศและการเกิดภัยธรรมชาติส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินและ
ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควรและบางพ้ืนที่ไม่สามารถปลูกพืชได้ตามปกติ 
          5. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี 2568 
 6. สภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานเพ่ือไปท ามา
หาเลี้ยงชีพนอกพ้ืนที่ ทอดทิ้งผู้สูงอายุ และเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันฐานรากของสังคม 
 7. นโยบายด้านโครงสร้างและการบรรจุแต่งตั้งอัตราก าลังของบุคลากรทางการศึกษา  
ไม่สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา 

8. ความผันผวนของเศรษฐกิจของโลกและของประเทศส่งผลต่อระบบการผลิตการเกษตร
ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 
 9. ข่าวสารเรื่องแผ่นดินไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อเขื่อนส่งผลเชิงลบต่อการท่องเที่ยว 
 10. วิถีการด าเนินธุรกิจและการบริโภคในรูปแบบทุนนิยมท าให้วิถีการบริโภคเชิงวัฒนธรรมหายไป  
 11. นโยบายของรัฐเรื่องการเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าท าให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว  
เข้าสู่ประเทศไทย  
          12. ผู้กระท าผิดกฎหมายบางรายสามารถหลบหนีไปทางช่องทางธรรมชาติข้ามฝั่งชายแดนไป
ที่ประเทศสหภาพเมียนมา 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จังหวัดกาญจนบุรีครั้งนี้   
ได้ด าเนินการรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี  จากหลักฐาน
เอกสารของหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาสังคมในจังหวัด จากงานวิจัยต่างๆ และผลจากการ
วิเคราะห์สภาพความต้องการของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อน าไปเป็นฐานข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ศักยภาพ  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคของจังหวัดต่อไป 
     ข้อมูลสรุปศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี  น าเสนอใน ๙ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านสังคม  
๒. ด้านการเมือง การปกครอง และความมั่นคง ๓. ด้านการศึกษา ๔. ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม  ๕. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. ด้านภัยพิบัติ ๗. ด้านการท่องเที่ยว      
๘. ด้านเศรษฐกิจ (การเกษตร)   และ ๙. ด้านเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แต่ละด้านน าเสนอ 
ใน ๓ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลสถานการณ์ 
๒. ข้อมูลศักยภาพ 
๓. ความต้องการของประชาชน 

  
๑.  สถานการณ์ทางสังคม 
   
   ๑.๑  สถานการณ์ทางสังคม  
 สถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ สถานการณ์เชิงประเด็นสังคม และสถานการณ์สังคม           
เชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

 สถานการณ์เชิงประเด็นสังคม  

 ๑. สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนและครอบครัว  

      ส่วนใหญ่เป็นปัญหาครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (สถานที่
เปลี่ยวมีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน) ร้อยละ ๓๒.๐๕ รองลงมาครัวเรือนที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ร้อยละ ๒๙.๒๕  ต่อมา ครัวเรือนที่มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคงถาวร, ครอบครัว
ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และจ านวนครัวเรือนสมควรได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่
อาศัย ร้อยละ ๑๓.๒๗, ๙.๖๐ และ ๘.๖๓ ตามล าดับ 
 ๒. สถานการณ์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี 
      จังหวัดกาญจนบุรี  มีสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลทั่วไป ๒ แห่ง  
๖๙๒ เตียง  โรงพยาบาลชุมชน  ๑๓ แห่ง  ๖๑๐ เตียง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑๔๒ แห่ง  
ส านักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ๑ แห่ง ๗๐ เตียง 
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 สาเหตุการตายของประชากร ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดกาญจนบุรี  ได้แก่ ๑.มะเร็งและ
เนื้องอกทุกชนิด ๒.โรคระบบไหลเวียนโลหิต ๓.โรคระบบหายใจ ๔.สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
และการตาย ๕.โรคติดเชื้อและปรสิต ๖.โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ ๗.โรคระบบย่อยอาหาร  
๘.โรคระบบประสาท ๙.โรคต่อไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม  และ ๑๐.ภาวะบางอย่างที่เกิดใน
ระยะปริก าเนิด 
      โรคมะเร็ง ๕ ล าดับแรกของจังหวัดกาญจนบุรี  ได้แก่ ๑.มะเร็งหลอดลมและปอด         
๒.มะเร็งตับ  ๓.มะเร็งเต้านม  ๔.มะเร็งล าไส้ใหญ่  และ ๕.มะเร็งปากมดลูก 
      สาเหตุการป่วยของคนจังหวัดกาญจนบุรี  (ข้อมูลผู้ป่วยนอก)  ๑๐ อันดับแรก  ได้แก่     
๑.โรคระบบไหลเวียนเลือด  ๒.โรคระบบหายใจ  ๓.โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม   
๔.โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ๕.โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม   
๖.โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ ๗.โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๘.โรคติดเชื้อและปรสิต   
๙. โรคตารวมส่วนประกอบของตา  และ ๑๐.โรคระบบประสาท 
      สาเหตุการป่วยของคนจังหวัดกาญจนบุรี  (ข้อมูลผู้ป่วยใน) ๑๐ อันดับแรก ได้แก่  
๑. ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อไร้ท่อโภชนาการ และเมตะบอลิซึมอ่ืนๆ ๒. โรคความดันโลหิตสูง   
๓. โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและภาวะอ่ืนๆทางสูติกรรม  
๔. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ๕. โรคอ่ืนๆ 
ของระบบย่อยอาหาร  ๖. โรคเบาหวาน  ๗. ความผิดปกติอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในระยะปริก าเนิด  ๘. โรคติด
เชื้ออ่ืนๆ ของล าไส้  ๙.โรคตาและส่วนผนวก  และโรคติดเชื้อและปริสิตอ่ืนๆ 
      โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี   ๑๐ อันดับแรก  ได้แก่   
๑.อุจจาระร่วง ๒.ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  ๓.ปอดบวม  ๔.ตาแดง  ๕.อาหารเป็นพิษ  ๖.ไข้หวัดใหญ่   
๗. สุกใส ๘. มือ เท้าปาก ๙.มาลาเรีย  และ ๑๐.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
   ๓. สถานการณ์ด้านการศึกษา 
      ปัญหาคนที่อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปไม่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ ร้อยละ ๕๐.๗๑ ของ
สถานการณ์ด้านการศึกษา รองลงมา เยาวชน อายุ ๑๘– ๒๕ ปี หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี / 
การศึกษาสายอาชีพ แล้วไม่มีงานท า ในรอบ ๑ ปี ร้อยละ ๒๓.๕๔  คนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
แต่ไม่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้  เด็ก อายุ ๖–๑๕ ปี ที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อตามภาคบังคับ
ได้ ร้อยละ ๑๒.๒๑ และ ๑๐.๓๙ ตามล าดับ  
           ๔. สถานการณ์ด้านการมีงานท าและรายได้ 
 ปัญหาที่พบมากคือประชาชนที่มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้สินและมีปัญหาในการส่งใช้เงินกู้ยืม  
ร้อยละ ๔๐.๖๕  รองลงมา ประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ร้อยละ  ๒๘.๘๙ ต่อมา 
ประชาชนที่มีรายได้น้อยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพเพื่อยังชีพ และประชาชนในวัยท างานที่ไม่มีงานท า
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ และไม่มีรายได้ ร้อยละ ๑๖.๗๒ และ ร้อยละ ๑๓.๗๔ ตามล าดับ 
  ๕. สถานการณ์ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
      ที่พบมากคือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในรอบปี จากภัยธรรมชาติ ร้อยละ๕๐.๘๗ 
รองลงมาประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๒๐.๔๕,ประชาชนถูกลัก
ทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกท าลายทรัพย์สินในรอบปีที่ผ่านมา,  ประชาชนที่ประสบภัยจากการท างานในรอบ
ปีที่ผ่านมา และ ประชาชนถูกท าร้ายทางร่างกายในรอบปีที่ผ่านมา  ร้อยละ ๑๑.๐๐ , ๑๐,๑๙ และ 
๕.๑๑ ตามล าดับ 
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              ๖. สถานการณ์ด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม 
 พบปัญหาส่วนใหญ่มีร้านค้าที่ขายเหล้า/บุหรี่ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและ 
ศาสนสถาน ถึงร้อยละ ๕๐.๕๔  และสถานที่ไม่เหมาะสมในท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ร้านสื่อลามก  
ร้านคาราโอเกะ  สถานเริงรมณ์  โต๊ะสนุ๊ก และรา้นเกมส์ ร้อยละ ๔๙.๕๖ 
 

     สถานการณ์สังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา 
๑. สถานการณ์เด็ก 

       ที่พบปัญหามากที่สุดได้แก่ปัญหาเด็กที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวร้อยละ ๒๒.๔๗ ของ
ปัญหา รองลงมาเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพบเห็นได้ในที่สาธารณะ ร้อยละ ๒๑.๖๗ ต่อมา 
เด็กในครอบครัวยากจนไม่มีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา,  เด็กต่างด้าว, เด็กขาดผู้อุปการะ และ เด็กถูก
ทอดทิ้ง  ร้อยละ  ๑๘.๖๐, ๑๑.๔๘, ๘.๑๐ และ ๖.๓๐ ตามล าดับ 

๒. สถานการณ์เยาวชน 
       ปัญหาที่พบมากท่ีสุดคือ เยาวชนที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ร้อยละ ๔๒.๑๗  ต่อมาเป็น
ปัญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพบเห็นได้ในที่สาธารณะ ร้อยละ ๒๗.๖๐ ต่อมาเป็น
เยาวชนต่างด้าว, เยาวชนในครอบครัวยากจนไม่มีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา,  เยาวชนที่ไร้สัญชาติ, 
เยาวชนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  ร้อยละ ๑๔.๐๐, ๑๐.๐๗, ๔.๐๖ และ ๑๐.๕๐ ตามล าดับ 

๓. สถานการณ์ครอบครัว 
      ปัญหาที่พบมากท่ีสุดคือครอบครัวหย่าร้าง ร้อยละ ๗๑.๘๒ รองลงมาครอบครัวที่มี
หัวหน้าครอบครัวประพฤติตัวไม่เหมาะสมร้อยละ ๘.๘๙  ต่อมาปัญหาครอบครัวที่กระท าความรุนแรง
ต่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายแุละคนพิการ, ครอบครัวที่ไม่เลี้ยงดูบุพการี ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 
เป็นต้น  และครอบครัวที่มีคนในครอบครัวกระท าความรุนแรงต่อกัน  ร้อยละ ๗.๙๘, ๖.๗๓ และ 
๔.๕๗ ตามล าดับ  

๔. สถานการณ์สตรี 
        พบปัญหาสตรีที่มีมากท่ีสุดได้แก่สตรีที่มีรายได้น้อยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 
๕๐.๐๕ รองลงมาปัญหาสตรีหม้ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงล าพัง  ร้อยละ ๔๘.๕๓  ต่อมาปัญหาสตรีถูก
ท าร้ายร่างกายและจิตใจ และสตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ ร้อยละ  ๑.๔๓ และ ๐.๐๙ ตามล าดับ                         

๕. สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
      ปัญหาที่พบมากคือผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน ร้อยละ ๒๙.๘๙  

ของปัญหา รองลงมาปัญหา ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นนัทนาการ เป็นต้น ร้อยละ ๒๗.๗๗ , ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียน
เพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามก าหนด, ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควร
ได้รับความช่วยเหลือ, ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน / ไม่มีบัตรประชาชน และ ผู้สูงอายุที่ถูก
กระท าความรุนแรงทางรา่งกายหรือจิตใจ  ร้อยละ ๒๑.๘๒, ๑๙.๒๐, ๑.๒๒ และ ๐.๑๑ ตามล าดับ 

๖. สถานการณ์คนพิการ 
       ปัญหาที่พบมากท่ีสุดคือคนพิการมีความต้องการกายอุปกรณ์ ร้อยละ ๕๑.๔๐ รองลงมา
บุคคล ที่เข้าข่ายความพิการแต่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนคน
พิการ ร้อยละ ๓๔.๓๘,  คนพิการที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ  และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง/ไม่ได้รับ
ความเอาใจใส่จากครอบครัว ร้อยละ ๑๐.๖๑ และ ๓.๖๑ ตามล าดับ 
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๗. สถานการณ์แรงงาน 
      ปัญหาที่พบคือแรงงานไทยที่อพยพมาจากต่างจังหวัด จ านวน ๖๐๐ คน เป็นชายรอ้ยละ 

๕๔.๐๙ หญิง ๔๕.๙๑    
๘. สถานการณ์แรงงานต่างด้าว 

       สถานการณ์ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ยังคงมี
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มระดับความรุนแรงมาก
ขึ้น โดยส่วนมากจะหลบหนีเข้าเมืองเพื่อรับจ้างท างาน และอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจ านวนมาก ท าให้เกิดการ
ขยายตัวของระบบครอบครัว บุตรที่เกิดมามีปัญหาเรื่องสัญชาติ การศึกษา และสภาพทางสังคม และ
อาจท าให้เกิดปัญหาการน าพาโรคติดต่อบางอย่าง มาแพร่ระบาด เช่น โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน และอาจ
เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นสรุปได้ดังนี้ 

      ๘.๑ ปัจจัยภายนอก เกิดจากสถานการณ์ภายนอกของสหภาพเมียนมา ที่มีการปกครอง
ในระบอบเผด็จการทหาร ชนเผ่าต่าง ๆ แยกกันปกครองตนเอง ท าให้ยังมีการสู้รบกันระหว่างทหาร
เมียนมากับกองก าลังกลุ่มต่อต้านอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจนส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก จึงแสวงหาอนาคตที่ดีกว่า เพื่อ
ความอยู่รอดของตนเอง แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงอันตราย โดยการลักลอบเข้ามาประเทศ
ไทยอาจจะกระท าด้วยตนเอง หรือขบวนการน าพาเข้ามา จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันอาจ
กล่าวได้ว่ารัฐบาลเมียนมา ยังไม่สามารถบูรณาการชนเผ่าต่าง ๆ ของตนได้อย่างมีเอกภาพในระยะเวลา
อันใกล้นี้ ท าให้ไม่สามารถก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ในเรื่องการส่งแรงงานที่ถูกกฎหมายเข้ามาท างาน 
หรือการเจรจากับประเทศไทยในเรื่องการรับกลับแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุมในประเทศไทยอย่างเป็น
ระบบได้ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนผู้น าประเทศใหม่อาจต้องมีการเจรจาในเรื่องดังกล่าวให้มีเอกภาพ
มากข้ึนกว่าที่ผ่านมา 

      ๘.๒ ปัจจัยภายใน  เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่สู้งาน ทรหดอดทน ไม่เกี่ยง
งานความต้องการแรงงานต่างด้าวของนายจ้างและสถานประกอบการไทย จึงยังคงมีอยู่และเพิ่มมากขึ้น
ในประเภทกิจการที่แรงงานไทยไม่นิยมท า ซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนส าคัญจ าเป็นต่อประเทศ โดยเฉพาะ
แรงงานประมง ประกอบกับสภาวะการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งปัจจัยต้นทุนการผลิตเป็นส่วนส าคัญ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงมักใช้แรงงานต่างด้าวที่มีต้นทุนถูกกว่าในทุก ๆ ด้าน 

      ๘.๓ ปัจจัยทางธรรมชาติ เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนว
ชายแดนมีช่องทางธรรมชาติที่สามารถใช้เดินทางเข้าออกได้โดยสะดวก ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ด าเนินการป้องกัน สกัดกั้น จับกุม แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง/ผู้น าพา/ขบวนการน าพา อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถสกัดกั้นการหลั่งไหลการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้ เนื่องจากการ
เฝ้าระวังไม่สามารถท าได้ตลอดเวลา 
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      ๘.๔ ปัจจัยอ่ืน ๆ  
        ๘.๔.๑)  มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายรู้เห็นเป็นใจให้การช่วยเหลือสนับสนุนขบวนการ

น าพาผู้หลบหนีเข้าเมือง บางรายเป็นผู้ร่วมขบวนการและบางรายก็เป็นผู้ด าเนินการเสียเอง เพราะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนสูง 

        ๘.๔.๒)  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการสกัดก้ัน ป้องกันและปราบปราม มีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบ 

        ๘.๔.๓)  การน าพาผู้หลบหนีเข้าเมือง เป็นการด าเนินการที่มีผลตอบแทนสูง โดย
ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่ ๑๒,๐๐๐ – ๑๗,๐๐๐ บาท ต่อหัว หากสามารถน าส่งปลายทางได้ ก็เป็น
ค่าตอบแทนที่สูงมาก ในขณะที่ต้นทุนส าหรับการน าพา มีเพียงค่าน้ ามันต่อเที่ยวเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่
ที่ถูกจับกุมได้คนขับรถมักหนีได้ก่อน ผู้หลบหนีเข้าเมืองก็ถูกลงโทษเพียงการส่งกลับ ส่วนยานพาหนะที่
ใช้กระท าความผิด ขบวนการน าพามักใช้ยานพาหนะที่กฎหมายไม่สามารถเอาผิดได้ เช่น รถเช่า หรือซื้อ 
เป็นต้น เมื่อคดีถึงที่สุดเจ้าของที่แท้จริงหรือเจ้าของบริษัทก็จะมาขอรถคืน 

        ๘.๔.๔)  มาตรการส าหรับลงโทษผู้หลบหนีเข้าเมืองหรือแรงงานต่างด้าวในกรณีถูก
จับกุมไม่สามารถท าให้เข็ดหลาบ เนื่องจากการปฏิบัติที่ท าได้ในขณะนี้ คือการส่งกลับประเทศต้นทาง
โดยเร็วที่สุดเพราะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณค่าเลี้ยงดูในระหว่างคุมขัง นอกจากนั้นยังเลือกช่องทาง
ส่งกลับได้ตามต้องการ ท าให้บุคคลเหล่านี้ไม่เกิดความเกรงกลัว และย้อนกลับเข้ามาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

        ๘.๔.๕)  แรงงานต่างด้าวหลายรายมีครอบครัวหรือน าครอบครัวมาอยู่ด้วยระหว่าง
ท างาน จึงพยายามดิ้นรนเพื่อกลับมาหาครอบครัวตนเอง เมื่อถูกจับกุมและส่งกลับประเทศแล้ว 

 

๘.๕ การจ้างแรงงานต่างด้าว 
      ปัจจุบันการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

    ๘.๕.๑) กลุ่มแรงงานต่างด้าวระดับฝีมือเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 
๓๖๖ คน ส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งผู้บริหาร ฝ่ายการตลาด ครูสอนภาษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร  
เป็นต้น 

 ๘.๕.๒) แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในความ 
ดูแลของกรมการปกครอง จ านวน ๒,๗๑๐ คน ท างานกรรมกร ร้านอาหาร ซักรีดเสื้อผ้า งานเลี้ยงสัตว์ 
เกษตรกรรม ฯลฯ ส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตออกนอกพื้นที่จากอ าเภอไทรโยค  อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอ 
สังขละบุรี  และอ าเภอศรีสวัสดิ์ 

๘.๕.๓) แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
       ๑) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้แรงงานต่าง

ด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่จดทะเบียนประวัติไว้เมื่อปี ๒๕๕๗ หรือมีหนังสือเดินทางที่
หมดอายุหรือวีซ่าขาดประมาณ  ๓๐,๐๐๐ คน ต้องมารายงานตัวจัดท าทะเบียนประวัติและขอ
ใบอนุญาตท างานใหม่ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดกาญจนบุรี โดยตั้ งแต่วันที่ ๑-๒๕ 
เมษายน ๒๕๕๙ มีแรงงานต่างด้าวมาขอรับใบอนุญาตท างาน จ านวน ๑,๗๒๖ คน ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานที่
กล่าวมาแล้วต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หากล่วงเลยก าหนดแล้วจะ
ไม่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ท างานในราชอาณาจักรไทยอีกต่อไป 
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      ๒) แรงงานต่างด้าวน าเข้าถูกต้องตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (MOU) 
จ านวน ๖,๖๘๑ คน 

      ๓) แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ โดยปรับสภาพจากผู้หลบหนี
เข้าเมืองเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้อง จ านวน ๕,๑๙๑  คน 
        ๘.๖ ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว 

   ๘.๖.๑) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ยังคงมีปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากยังมีความจ าเป็นในการใช้
แรงงานทางภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก ที่ส าคัญคือเป็นพื้นที่น าเข้าผู้หลบหนีเข้า
เมือง เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา และมีช่องทางธรรมชาติมาก ที่
สามารถใช้เดินทางเข้าออกได้โดยสะดวกถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการป้องกัน สกัดกั้น 
จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง/ผู้น าพา/ขวนการน าพาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถสกัดกั้น
การหลั่งไหลการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้ เนื่องจากการเฝ้าระวังไม่สามารถท าได้ตลอดเวลา 
จึงท าให้เกิดขบวนการน าพาผู้หลบหนีเข้าเมืองจ านวนมากไม่เกรงกลัวกฎหมาย เนื่องจากได้รับ
ค่าตอบแทนสูงมาก ในขณะที่ต้นทุนส าหรับการน าพามีเพียงค่าน้ ามันต่อเที่ยวเท่านั้น  

๘.๖.๒) แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่น าเข้าโดยถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) ไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ (ยกเว้นเข้ากรณีนายจ้างเดิม
เสียชีวิตนายจ้างปิดกิจการนายจ้างท าทารุณกรรม และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเท่านั้น 
ถึงจะเปลี่ยนนายจ้างได้แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากนายจ้างเดิมที่ต้องมาให้เหตุผลดังกล่าว) ถ้าจะ
เปลี่ยนนายจ้างต้องไปด าเนินการขออนุญาตที่ประเทศต้นทางใหม่ ท าให้เกิดผลกระทบแก่นายจ้างเป็น
อย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้หลบหนีนายจ้างไปท างานที่อ่ืนเป็นจ านวนมาก 

 

     ๑.๒. ข้อมูลศักยภาพด้านสังคม  
 จังหวัดกาญจนบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งพื้นที่ป่าถ้ า 
และน้ าตก อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับและมีสถานที่พัก ตลอดจนกิจกรรม
ที่หลากหลายรองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจศึกษาทางธรรมชาติ  สภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ 
ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่จึงเหมาะสมกับการเป็นพื้นที่ด้านเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง 
และการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด  บางพื้นที่มีอากาศเย็น ได้แก่ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอสังขละบุรี ที่สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้  เป็นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญ่
หลายแห่งที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ประโยชน์ในการชลประทานเพื่อการเกษตร ได้แก่ เขื่อน
ศรีนครินทร์ (อ าเภอศรีสวัสดิ์)  เขื่อนวชิราลงกรณ์  (อ าเภอทองผาภูมิ ) เขื่อนแม่กลอง (อ าเภอ 
ท่าม่วง) และเขื่อนท่าทุ่งนา (อ าเภอเมือง) ส่งผลให้มีน้ าใช้ในการเกษตรกรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง 
ทั้งเส้นทางรถยนต์ รถไฟและการขนส่งสาธารณะ  มีเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรที่สะดวกและอยู่ใกล้ตลาดหลักในการเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตของประเทศ  ในทางสังคม
จังหวัดกาญจนบุรีมีความสงบ ร่มเย็น ประชาชนอยู่กันด้วยความผาสุก ไม่มีปัญหาความแตกแยก
ในทางความคิดอย่างรุนแรง  ด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมีหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทั้ง
กา รศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน  การศึ กษาระดับมั ธยมศึ กษา  อาชี วศึ กษาและระดับ อุดมศึ กษา 
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โดยระดับอุดมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ  
 เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอ 
บ่อพลอย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตไทรโยค ที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาจังหวัด   
มีผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้หลากหลายทุกสาขาอาชีพ ที่น าเสนอหลักคิด  
วิธีแก้ปัญหา เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต สามารถน าไปใช้ปฏิบัติในระดับบุคคลและชุมชนได้เป็น
อย่างดี  มีศูนย์เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคลุมการพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและมีการท างานประสานกันเป็นเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง  มีส านักประชาสัมพันธ์
เขต ๘ ซึ่งดูแลครอบคลุมหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สามารถประชาสัมพันธ์และ
สนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัดอย่างรวดเร็ว มีหน่วยงานทหารขนาดใหญ่ระดับกองพล (กองพล
ทหารราบที่ ๙, มณฑลทหารบกที่ ๑๗) และกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ที่มีความ
พร้อมทั้งก าลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดเมื่อเกิด
เหตุภัยพิบัติต่างๆ และรับผิดชอบป้องกันชายแดนและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สภาพพื้นที่ติดแนวชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นระยะทางยาว และมีช่อง
ทางเข้าออกตามธรรมชาติจ านวนมาก อาจส่งผลต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคง และยากต่อการ
ควบคุมดูแลให้ทั่วถึง  ทั้งจากปัญหาความไม่สงบของชนกลุ่มน้อย ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด การ
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สภาพเส้นทางสัญจรบาง
พื้นที่มีสภาพเป็นภูเขา เป็นทางลาดชัน มืดและเป็นป่าจ านวนมาก  (อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ 
อ าเภอสังขละบุรี และอ าเภอศรีสวัสดิ์) ดังนั้น หากผู้สัญจรและนักท่องเที่ยวไม่ช านาญเส้นทางอาจเกิด
อันตรายได้  ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดมลภาวะ ยังไม่มีระบบก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
นอกจากนั้นประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการคัดแยกขยะ  พื้นที่บางแห่งขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร
เนื่องมาจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึงและปัญหาความแปรปรวนของฤดูกาลจึงส่งผลต่อผลิตผลทาง
การเกษตรที่ลดลง  ยังไม่มีการบังคับใช้ผังเมืองรวมและผังชุมชนจึงก่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม
กับพื้นที่ เช่น การก่อสร้างอาคารกีดขวางเส้นทางน้ าเดิม การถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 
ไม่มีระบบระบายน้ าที่ดี เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอในการหาเลี้ยงชีพในครอบครัว เนื่องจากไม่มี
ที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดินในการด าเนินการทางการเกษตร และไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ า
ประกันเพียงพอเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบกิจการการเกษตร . พื้นที่จ านวนมากเป็นเขต
หวงห้ามของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้าม พ.ศ.๒๔๘๑ (เพื่อราชการทหาร) 
และเป็นที่ราชพัสดุก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงของผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน  ตลอดจนปัญหาการบุกรุก
ที่ดิน ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาเด็กออก
กลางคันจากโรงเรียน และปัญหาเด็กติดยาเสพติด ปัญหาด้านแรงงาน ขาดแรงงานที่มีทักษะและมี
ความเชี่ยวชาญ โดยถึงแม้จังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่ติดชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ไม่ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา แต่พบว่าแรงงานส่วนใหญ่
เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 
 อย่างไรก็ดี จังหวัดมีนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
เพื่อสร้างความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น นโยบายการปฏิรูป
ประเทศส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวม การส่งเสริมค่านิยมไทย ปลุกจิตส านึกให้ตระหนักถึง
ศักดิ์ศรีและความเป็นไทย ส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนการมีเสถียรภาพทางการเมือง 
ความสงบของชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน มีผลบวกต่อความมั่นคงชายแดนและการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ 
 
 

     ๑.๓. ความต้องการของประชาชนด้านสังคม 
         ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม 
      ๑. จัดท าระบบฐานข้อมูลและให้สามารถบูรณาการข้อมูลได้ทุกหน่วยงาน 
      ๒. ควรจัดท าแผนพัฒนาสังคมที่เชื่อมโยงกับแผนการศึกษาของชาติ และแผนการสรา้ง
ค่านิยมระบบการศึกษา (ปฏิรูปการศึกษา)  
      ๓. ควรเร่งจัดท าแผนความต้องการแรงงาน  
      ๔. ควรเร่งจัดท าแผนด้านการเกษตร ที่มุ่งเน้นการเกษตรเพื่อการผลิต เพื่อพัฒนารายได้ 
และขอให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวให้ได้  
      ๕. สร้างระบบการออมภาคประชาสังคมโดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้  
 ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

     ๑. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ อ าเภอสังขละบุรี และเสนอ
ฝ่ายเมียนมาให้ยกระดับด่านพระเจดีย์สามองค์เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนินการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานบริเวณนั้น ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ ๕๘ 
โรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดเงื่อนไขการเข้ามาท างานลักษณะมาเช้า – เย็นกลับ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน ๔,๕๐๐ 
คน (ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานชายแดนพม่า) เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวด าเนินการใช้แรงงานต่างด้ าวได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป เป็นการป้องกันการทะลักเข้าพื้นที่ตอนในได้ระดับหนึ่ง 

     ๒. จัดตั้งด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตท างานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  
จะเป็นการตอบสนองนโยบายของ คสช. ในเรื่องการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 
โดยเฉพาะแรงงานเมียนมาที่เข้ามาท างานตาม MOU รวมทั้งการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ที่ได้รับการผ่อนผันให้ท างานอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีและ
ท างานได้ตามประกาศ คสช. และรองรับการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และ
ความมั่นคงที่ต้องจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบไป – กลับ ตามแนวทางที่กระทรวงแรงงาน
ก าหนด และตามที่ทางรัฐบาลจัดตั้งให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป 
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๒. สถานการณ์ด้านการเมือง การปกครอง และความมั่นคง 
 
 

     ๒.๑ สถานการณ์ด้านการเมือง การปกครอง ความม่ันคง  
เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพพื้นที่ติดแนวชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็น

ระยะทางยาว (๓๗๑ กิโลเมตร) และมีช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติจ านวนมากถึง ๔๓ ช่องทาง และ
ชายแดนด้านที่ติดกับอ าเภอพระยาตองซู มีช่องทางเข้าออกตามแนวชายแดนธรรมชาติจ านวนมาก  
จึงอาจส่งผลต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคง และยากต่อการควบคุมดูแลให้ทั่วถึง  ทั้งจากปัญหาความ
ไม่สงบของชนกลุ่มน้อย ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด  การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และ
ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  ปัญหาด้านความมั่นคงส่วนใหญ่คือการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและการลักลอบเข้ามาของ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งช่องทางปกติและเดินทางผ่านเข้าออกชายแดนโดยใช้วิธีการเดินเข้า
ออกตามเส้นทางธรรมชาติได้  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีไม่เพียงพอท าให้การสกัดกั้นท าได้ยาก  ซึ่งการ
ที่ชายแดนมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางยาว ท าให้การเฝ้าระวังท าได้เฉพาะ
ช่องทางหลักๆเท่านั้น     

ในด้านการเมืองการปกครองนั้นสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง  
แต่พบว่าประชาชนยังไม่มีความเข้าใจด้านการเมืองมากนัก ด้านความสัมพันธ์กับประเทศเมียนมา
ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ที่ดี และยังไม่ปรากฏแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงใดๆ   
           ส่วนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นจังหวัดกาญจนบุรียังอยู่ในระดับดี คือสถิติ
คดีอาญากรรมไม่สูงนักเม่ือเทียบเคียงกับจังหวัดอ่ืน 
           ปัจจุบันชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาร์ในการเข้ามาสู่ 
การพัฒนาประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือ และหยุดยิง ของชนเชื้อชาติเผ่าตา่งๆ โดยหันมา
ร่วมมือกันพัฒนาประเทศ ปัญหาการสู้รบบริเวณชายแดนด้านจังหวัดกาญจนบุรีจึงไม่มี  
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    ๒.๒) ข้อมูลศักยภาพด้านการเมือง การปกครองและความม่ันคง 

 

 
การปกครอง 

           กาญจนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอเลา
ขวัญ อ าเภอพนมทวน อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง 
อ าเภอ    ทองผาภูมิ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอห้วยกระเจา 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        จังหวัดกาญจนบุรี มีเทศบาลเมือง ๒ แห่ง  เทศบาลต าบล ๔๗ แห่ง  องค์การบริหารส่วน
ต าบล ๗๒ แห่ง 

ระดับภัยคุกคามด้านต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรี 
         จากข้อมูลยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ พบว่าภัยคุกคามด้านยาเสพติดอยู่ในระดับรุนแรงมาก  ภัยคุกคามด้านการหลบหนีเข้าเมือง
และภัยคุกคามด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับรุนแรง ส่วนภัยคุกคามด้านการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาตอิยู่ในสภาวะปกติคือไม่มีปัญหาใดๆ 

การจับกุมคดีอาญา  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
 กลุ่มคดีที่เกี่ยวชีวิตร่างกาย (ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา ท าให้ตายโดยประมาท  
พยายามฆ่า ท ารา้ยรา่งกาย ข่มขืนกระท าช าเรา)   รับแจ้ง  ๓๔๔ คดี จับกุมได้ ๒๕๕ การจับกุมคิดเป็น 
ร้อยละ  ๗๔.๑๓ 
 กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ รับของโจร ท าให้เสียทรัพย์) รับแจ้ง  ๖๘๒ คดี จับกุมได้ ๓๘๗ การจับกุมคิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๗๔ 
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          กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  ปล้นทรัพย ์  ชิงทรัพย์   ลักพาเรียก
ค่าไถ่ วางเพลิง) รับแจ้ง  ๔๖ คดี จับกุมได้ ๓๒ การจับกุมคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗ 

 

    ๒.๓  ความต้องการของประชาชนด้านการเมือง การปกครอง และความม่ันคง 
๑. ควรมีแผนการพัฒนาเยาวชน การศึกษาที่ไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ของจังหวัด และ

กฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
๒. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ในเรื่องการเมือง การปกครอง และความ

มั่นคงอย่างแท้จริง  เพื่อลดปัญหาการใช้หลักอุปถัมภ์ในการเลือกตั้ง 
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงพอในการป้องกัน และปราบปราม 
๔. กวดขันความม่ันคง และความปลอดภัยแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา ในเรื่อง

การค้ายาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การท าลายทรพัยากรธรรมชาติ ปัญหาความไม่สงบของชนกลุ่ม
น้อย ปัญหาผู้กระท าผิดหลบหนีเข้าชายแดนฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยเนื่องจากมีช่องทางเข้าออกระหว่าง
ชายแดนมาก 

๕. ตรวจเก็บ  ท าลายวัตถุระเบิดที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ 
๖. จัดสรรพื้นที่ให้ราษฎรอยู่อาศัยให้เพียงพอ 
๗. มีการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ดา้นการเมือง การปกครอง และความม่ันคง 
  
 

๓.  ด้านการศึกษา 
 
 

    ๓.๑ สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น ๕๓๒ แห่ง  แยกเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔๕๒ แห่ง  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน  ๒๓ แห่ง สังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ๑๔ แห่ง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๔ แห่ง  สังกัดส านักงาน
อาชีวศึกษา  ๘ แห่ง สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑๓ แห่ง  สังกัดส านักพระพุทธศาสนา ๓ แห่ง  
สังกัดการศึกษานอกระบบ ๑๕ แห่ง ในแต่ละสังกัดมีจ านวนนักเรียน  ๑๑๓,๒๕๘, ๑๗,๑๑๕, ๕,๖๖๐, 
๑๔,๒๙๖, ๗,๕๑๙, ๑,๙๖๕, ๒๓๗ และ ๓๔,๔๗๘  คน ตามล าดับ รวมจ านวนนักเรียนทุกสังกัด 
๑๙๔,๕๒๘ คน จ านวนห้องเรียน ๗,๒๕๕ ห้องเรียน จ านวนบุคลากรทุกสังกัด รวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๐๘ 
คน  แยกเป็น สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘,๙๘๓ คน  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน  
๑,๐๒๙ คน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๑๙ คน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ๘๔๓ คน  สังกัดส านักงานอาชีวศึกษา  ๕๙๕ คน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑๐๔ คน  
สังกัดส านักพระพุทธศาสนา ๕๐ คน  สังกัดการศึกษานอกระบบ ๒๘๒ คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 
๑๐,๔๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๔  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  ๗,๒๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๒๘  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔,๐๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๔  สายอาชีพ ๘๖๒ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๔  จ านวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัด สพฐ. ๓๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๓๑ 
สังกัด ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔  สังกัด อปท. ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ สังกัด สกอ. ๘๙๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ  -  สังกัด สอศ. ๙๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐  สังกัด สตร. ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑.๒๒  สังกัด พศ. ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๙  รวมนักเรียนออกกลางคันทุกสังกัด จ านวน ๒,๓๐๑ 
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คน จากจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๔๕,๗๒๔ คิดเป็นร้อยละ  ๑.๕๘  จ านวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
ต่างๆ ดังนี้  ไทย ๑๙๗,๙๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๖  พม่า ๑๑,๖๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๗   
ลาว ๓๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗   กัมพูชา ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ฟิลิปปินส์ ๑๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๐.๐๐๕  จีน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๓ เกาหลีใต้ ๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๐.๐๐๒  
อินโดนีเซีย ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๒๐๖  มาเลเซีย ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๒๐๖  ปากีสถาน 
๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๑๕  เนปาล ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๑๕ อินเดีย ๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๐.๐๐๑ ไม่ปรากฏสัญชาติ ๒,๗๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑  อ่ืนๆ  ๑,๗๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘    
จ านวนนักเรียนผู้พิการเรียนร่วม (พิการทางการเรียน ทางการได้ยิน ทางสติปัญญา ทางร่างกาย/
สุขภาพ ทางการเรียนรู้ ทางการพูด/ภาษา ทางพฤติกรรม/อารมณ์  ซ็ซ้อน ออทิสติก และอ่ืนๆ) รวม
ทุกสังกัด จ านวน ๒๓๙๕ คน  ร้อยละ ๑.๒๓  จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสจ าแนกตามประเภทด้อย
โอกาส (ท างานรับผิดชอบตนเอง ถูกบังคับขายแรงงาน อยู่ในธุรกิจทางเพศ ถูกทอดทิ้ง อยู่ในสถาน
พินิจ เด็กเร่ร่อน ผลกระทบจากโรคเอดส์ ชนกลุ่มน้อย ถูกท าร้าย ยากจน มีปัญหายาเสพติด ก าพร้า 
และอ่ืนๆ) รวมทุกสังกัดจ านวน ๔,๒๙๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๗  
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ –๒๕๕๘ ปรากฏดังตาราง 
 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๔๐.๒๔ ๔๓.๕๑ 
ระดับประเทศ ๔๒.๒๕) ๔๔.๘๙ 

 

จากตาราง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
O-NET ปีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย  ๔๐.๒๔  
(ระดับประเทศ ๔๒.๒๕)   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๔๓.๕๑  (ระดับประเทศ ๔๔.๙๘)  ซึ่งมีค่า
เพิ่มข้ึน แต่ต่ ากว่าเกณฑ์ และต่ ากว่าระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ –๒๕๕๘ ปรากฏดังตาราง 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๓๓.๔๙ ๓๕.๒๔ 
ระดับประเทศ ๓๕.๕๔ ๓๗.๙๑ 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๓๓.๔๙  (ระดับประเทศ ๓๕.๕๔)    
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๓๕.๒๔  (ระดับประเทศ ๓๗.๙๑)  ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  
และต่ ากว่าระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา   
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๒๘.๗๖ ๓๓.๐๐ 
ระดับประเทศ ๓๐.๑๖ ๓๔.๘๑ 
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จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๒๘.๗๖  (ระดับประเทศ ๓๐.๑๖)    
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๓๓.๐๐ (ระดับประเทศ ๓๔.๘๑)  ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  
และต่ ากว่าระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน B - NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘   ปรากฏดังตาราง 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๓๖.๓๔ ๓๗.๒๔ 
ระดับประเทศ ๓๗.๒๗ ๓๕.๘๔ 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน B- NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๓๖.๓๔  (ระดับประเทศ ๓๗.๒๗) ซึ่งมีค่าต่ า
กว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๓๗.๒๔ (ระดับประเทศ ๓๕.๘๔) ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ระดับประเทศ แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับประเทศลดลง พบว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
เพิ่มข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน B- NET ระดับ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  ปรากฏดังตาราง 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๔๐.๗๒ ๔๓.๔๐ 
ระดับประเทศ ๓๙.๘๐ ๓๖.๔๗ 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน B- NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๔๐.๗๒  (ระดับประเทศ ๓๙.๘๐) ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๔๓.๔๐ (ระดับประเทศ ๓๖.๔๗)  ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับประเทศทั้งสองปี
การศึกษา แต่ต่ ากว่าเกณฑ์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับประเทศลดลง พบว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดเพิ่มข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET        
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ปรากฏดังในตาราง 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๔๑.๔๕ ๔๒.๐๒ 
ระดับประเทศ ๔๑.๘๕ ๔๓.๘๑ 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   
V-NET  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๔๑.๔๕  (ระดับประเทศ 
๔๑.๘๕) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๔๒.๐๒ (ระดับประเทศ ๔๓.๘๑)  ซึ่งมีค่าต่ ากว่า
ระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา แต่ต่ ากว่าเกณฑ์ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศเพิ่มข้ึนทั้งสองปีการศึกษา 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET         
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ปรากฏดังในตาราง 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด ๔๐.๗๑ ๔๐.๘๗ 
ระดับประเทศ ๔๐.๖๕ ๔๑.๖๘ 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-
NET  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเฉลี่ย ๔๐.๗๑  (ระดับประเทศ 
๔๐.๖๕) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเฉลี่ย ๔๐.๘๗ (ระดับประเทศ ๔๑.๖๘)  ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ
ระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย รับรอง  
โรงเรียน ๔๕๖ ไม่รับรอง 1 โรงเรียน (สังกัด สช.) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา  
รับรอง ๔๖๕ โรงเรียน  ไม่รับรอง  ๕๑  โรงเรียน  

 

    ๓.๒) ข้อมูลศักยภาพด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีมีหน่วยงานทางการศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับ  มีหน่วยงาน

ท้องถิ่น สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  มีองค์กรสภาการศึกษา  สมัชชาการศึกษา 
และภาคเอกชนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา  มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ บุคคล
ส าคัญ ปราชญ์ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความส าคัญต่อการศึกษา หลากหลายของหน่วยการจัด
การศึกษา  โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญต่อการก าหนด
นโยบายและปฏิรูปการเรียนรู้ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ให้โอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงาน  แนวโน้ม
การขยายตัว และเติบโตด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมในจังหวัด รวมทั้งการที่รัฐบาลได้ก าหนดให้
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย  โครงการก่อสร้างทาง
หลวงพิเศษ ล้วนส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา  
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน   

 
    ๓.๓  ความต้องการของประชาชนด้านการศึกษา 

๑.  ควรเร่งรัด พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาญจนบรุี  
๒.  ควรเร่งรัดพฒันาการศึกษาดา้นอาชีพ เพื่อรองรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรม ฝีมือแรงงานของอาเซียน   
๓.  ควรเร่งรัดพฒันาการเรียนรู้ดา้นภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสารและชวีิตประจ าวัน 

เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวนัละ ๑ ชั่วโมง   
    ๔.  ควรสรา้งอัตลักษณ์ของเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี (Kanchanaburi Model)  
    ๕. ควรเร่งรดัจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหวา่งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการระดม 

ทรัพยากรให้มีความพร้อมในการจดัการศึกษาทุกระดับ     
   ๖.  ควรเร่งรดัส ารวจและผลักดนัให้เด็กพิการ และด้อยโอกาสได้เขา้ถึงการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  
   ๗. ควรเร่งรัด ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาทุก

ระดับ แก้ไขสภาพและปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของพื้นที่ 
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   ๘. ควรเร่งรัด พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นตน้แบบของการศึกษาเรียนรู้ เพื่อ รองรับ
การด าเนินชวีิต และการพัฒนาอยา่งยั่งยนื  

   ๙.  ควรเร่งรดั ส่งเสริม และพัฒนาความรว่มมือของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อวิจยัพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดกาญจนบุร ี 

   ๑๐. ควรเร่งรดั พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษา และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   
  ๑๑. กระทรวงการศึกษาควรมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บ่อยครั้ง ท าให้การจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
๑๒. การสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การยา้ย และการเกลี่ยอัตราก าลังครู 

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องความต้องการ สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ผู้เรียน 

   ๑๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญ ทัศนคต ิ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี และมีจิตสาธารณะ  

   ๑๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑๕. การผลิตครู และบุคลากร สอดคล้องกับความต้องการ และสาขาวชิาที่ขาดแคลน 
   ๑๖. การประเมินคุณภาพการศึกษา ต้องสามารถตอบสนองการแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน 

เน้นสภาพจริงมากกว่าการจัดท าเอกสาร 
   ๑๗. ควรจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้เพียงพอ และมีการใช้อย่างคุ้มค่า 

สนองตอบต่อการพัฒนาการศกึษา 
   ๑๘.ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

ชุมชน 
   ๑๙. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่น 
   ๒๐. พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน 
   ๒๑. พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนฝึกงานโดยสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง 
   ๒๒. เพิ่มทักษะชีวิตในการเรียน/การท างาน  
   ๒๓. เสริมสร้างระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และอาชีวศึกษา 
   ๒๔. สรา้งมาตรฐานนักเรียนก่อนออกฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ 
   ๒๕. ก าหนดนิยามของสถานประกอบการให้ชัดเจน มีมาตรฐานเดียวกัน 
   ๒๖. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน หามาตรการจงูใจในการเขา้เรยีนต่อ เช่นจดัหาทุน และการมีงานท า 
   ๒๗. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ ์การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มจ านวนผูเ้รียน  จดั

กิจกรรมสรา้งความรู้ความเขา้ใจให้ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีสว่นรว่มดา้นวิชาชพี และกิจกรรม
สาธารณประโยชน ์เพื่อปรับค่านยิมของผู้ปกครองให้ตระหนักถึงการศึกษาเพื่อการมีงานท าและอาชพี  ไม่มุ่งเน้นให้
บุตรหลานเรยีนสายสามัญ เรยีนจบแล้วมีอัตราการแข่งขันสูงมีโอกาสตกงาน ขาดรายได ้ 
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๔.  ด้านศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

       ๔.๑ สถานการณ์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

   ประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีมีหลายชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย วิถีการบริโภค
จากผลกระทบกระแสบริโภคนิยม ร้านสะดวกซื้อ ท าให้เกิดความเสื่อมถอยด้านวัฒนธรรมดั้งเดิม   
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสสื่อต่างๆ  ได้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน เช่น ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   
และเครือข่าย ได้ท าการวิจัยด้านวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์  เช่น “วิจัยถอดบทเรียนสะพานมอญเชิง 
พหุคุณค่า”  รวมทั้งปราชญ์ท้องถิ่น เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม และหน่วยงานทางพระพุทธศาสนา 
และวัฒนธรรมจังหวัดได้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จัดสร้างหอพระประวัติ 
เพื่อรวบรวมพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และหนังสือ 
“ตามรอยเจริญธรรม” ได้จัดไว้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าส าหรับประชาชนทั่วไป ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  และเครือข่าย เป็นที่ถ่ายทอดและรวบรวมศิลปะ 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุมชนปากแพรก ชุมชนท่าม่วง  ชุมชนหนองขาวได้มีการสืบสานจัดการความรู้และ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เช่น ปากแพรกถนนเก่า
เล่า เรื่องเมืองกาญจน์ , ท่าม่วงบ้านฉัน , ผ้าขาวม้าร้อยสี  และวัฒนธรรมพื้นบ้านหนองขาว  
มีการฟื้นฟูจัดการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม วิถีเกษตร  มีการขับเคลื่อนกลไกด้านวัฒนธรรม เช่น  
สภาวัฒนธรรม มีการฟื้นฟูและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น เพลงเหย่ย ร าโทน ประกวดแตรวง  
เป็นต้น  
 

       ๔.๒ ข้อมูลศักยภาพด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
กาญจนบุรี เมืองแห่งความร่ ารวยในมิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นฐานทุนของการพัฒนา

ไปสู่คุณค่าและคุณภาพของสังคม  

๑. เป็นเมืองพระราชาและเมืองพระชาติภูมิของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙) จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เสด็จ
พระราชด าเนินของพระมหากษัตริย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรี เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

    ๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบ 
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร หรือทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ  
ณ จังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้  จึงนับได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์จ านวน ๙ ครั้ง    
ในสถานที่ทั้งหมด ๑๐ แห่ง 

๒) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จ านวน ๕ ครั้ง  
๓) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ จ านวน ๔ ครั้ง 
๔) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ จ านวน ๔ ครั้ง 
๕) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ จ านวน ๒ ครั้ง 
๖) พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจา้อยู่รัชกาลที่ ๖ จ านวน ๒ ครั้งเท่ากัน 
๗) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ จ านวน ๑ ครั้ง 
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๘) พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ ๔ ซึ่งเทียบฐานันดรศักดิ์เท่า พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ ๔ จ านวน ๑ ครั้ง 

๒. ศักยภาพด้านความเป็นเมืองแห่งศาสนา ประกอบด้วย จ านวนวัด ๕๗๐ แห่ง   
ส านักสงฆ์ ๑๔๗ แห่ง แบ่งเป็นดังนี้ 

๒.๑ พระอารามหลวง จ านวน ๓ แห่ง 
๒.๒ วัดราษฎร์มหานิกาย จ านวน ๕๕๔ วัด 
๒.๓ วัดราษฎรธรรมยุตินิกาย จ านวน ๑๐ วัด 
๒.๔ วัดราษฎร์จีนนิกาย จ านวน ๒ วัด 
๒.๕ วัดราษฎร์อนัมนิกาย  จ านวน ๑ วัด 

     ๒.๖ คริสตจักร จ านวน ๑๘ แห่ง 
             ๒.๗ มัสยิด จ านวน ๒ แห่ง 
 การกระจายของวัดและศาสนสถานแสดงได้ตามแผนภาพตอ่ไปนี้ 
 

 
  
๓. ศักยภาพด้านความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
  ๓.๑  ชาวไทยรามัญ (มอญ) 
  ๓.๒  ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง 
  ๓.๓ ชาวไทยเชื้อสายพม่า 
  ๓.๔ ชาวไทยเชื้อสายลาว 
  ๓.๕ ชาวไทยเชื้อสายจีน 
  ๓.๖ ชาวไทยเชื้อสายบังคลาเทศ 
  ๓.๗ ชาวไทยเชื้อสายขมุ 
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  ๓.๘ ชาวไทยเชื้อสายญวน 
  ๓.๙ ชาวไทยทรงด า 
  ๓.๑๐ ชาวเขาเผา่ม้ง เย้า 
 
 ๔. ศักยภาพด้านประเพณี คติความเชื่อ พิธีกรรม ตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น หม้อยาย 
บ้านหนองขาว พนมทวน ศาลพ่อแม่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมใจของชาวบา้นทั่วไปใน
เรื่องพิธีกรรมความเชื่อมากกว่า ๒๐๐ ปี ศาลเจ้าพ่อโรงหนัง ศูนย์รวมใจของชาวบา้นหนองขาว      
ศาลเจา้พ่อขุนด่าน อ าเภอศรีสวัสดิ์ แม่พญางิ้วด า ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี พระธาตโุบอ่อง  

คติความเชื่อ ประเพณี ตามพืน้ที่ และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 

 
 
 ๕. ศักยภาพด้านดนตรีและการละเล่น 
  กาญจนบุรีเป็นต้นก าเนิดของเพลงเหย่ย ร่อยพรรษา และร าโทน มีวงแตรวง และ
กลองยาวจ านวนมาก ร าตง สะบ้า วัวลาน เป็นต้น ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
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6. ศักยภาพความหลากหลายด้านภาษา 
ประกอบด้วยภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรีและภาษาไทยมาตรฐาน ส าเนียงการพูดมีความ 

แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นกาญจนบุรี 
พบว่าภาษาที่ใช้พูดในจังหวัดกาญจนบุรีมีทั้งสิ้น ๑๑ ภาษา โดยแบ่งออกเป็น ๔ ตระกูลได้แก่ภาษา ได้แก ่
   6.๑ ภาษาตระกูลไต ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาลาวโซ่ง ภาษาลาวพวน และภาษาลาวครั่ง               

6.๒ ภาษาตระกูลมอญ-เขมร ได้แก่ ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาขมุ 
๕.๓ ภาษาตระกูลกระเหรี่ยง ได้แก่ ภาษาละวา้ (อุก่อง) 
๕.๔ ภาษาตระกูลทิเบต-พม่า ได้แก่ ภาษากระเหรี่ยง (ยาง) ภาษากระเหรี่ยงโปว์ 

ภาษาโผลว่  
 

ภาษาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมภูีมิล าเนากระจายอยู่ในบริเวณต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
ภาษา บริเวณที่พบ 

ภาษาไทย อยู่ท่ัวไปในจังหวัดโดยเฉพาะในเขตเทศบาลและอ าเภอเมือง 
ภาษาลาวโซ่ง สังขละบรุี ทองผาภูมิ พนมทวน บอ่พลอย 
ภาษาลาวครั่ง ด่านมะขามเตี้ย 
ภาษาลาวพวน เลาขวัญ และพนมทวน 
ภาษามอญ สังขละบรุี เลาขวัญ ทองผาภูม ิ
ภาษาเขมร ไทรโยค  เลาขวัญ ศรีสวสัดิ ์
ภาษาขม ุ ทองผาภูมิ สังขละบุรี ไทรโยค 
ภาษาละวา้ สังขละบรุี ทองผาภูมิ ศรีสวสัดิ ์
ภาษากะเหรี่ยง (ยาง)  
กะเหรี่ยงโปว์ และภาษาโผล่ว 

ทองผาภูมิ ไทรโยค ศรีสวสัดิ์ สังขละบุรี 

 
๖. ศักยภาพด้านวรรณกรรม         

  กาญจนบุรีเป็นจุดก าเนิดของวรรณคดีและวรรณกรรมส าคัญของชาติจ านวนมาก 
อาทิ ลิลิตตะเลงพา่ย ขุนชา้งขุนแผน เสด็จประพาสไทรโยค นิราศไทรโยค นิราศพระแท่นดงรัง เพลง
เขมรไทรโยค วรรณกรรมนิทานพื้นบ้าน ฯลฯ 

๗. ศักยภาพด้านวิถีชีวิตชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยววิถีพุทธ และ
เส้นทางประวัติศาสตร์ 

๑) สะพานมอญ สะพานแห่งศรัทธา มรดกทางวัฒนธรรมและสายสัมพันธจ์ากหลวง 
พ่ออุตตมะ  

๒) การท่องเที่ยวเส้นทางสายวัฒนธรรมและศาสนา 
๓) การท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์อารยธรรม ประวัติศาสตร์ 

สงครามยุทธหัตถี สงครามเก้าทัพ สงครามมหาเอเชียบูรพา 
๔) ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง  ตามรอยเสด็จพระราชด าเนิน น้ าตกพระราชา  

วัดพระราชา เป็นต้น 
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 ๘. ศักยภาพด้านภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น แสดงได้ตาม
แผนภาพต่อไปนี้ 

 
 ๙. ศักยภาพด้านอาหารพื้นบ้าน  แสดงได้ตามแผนภาพต่อไปนี้ 

 
  

๑๐. ศักยภาพด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ อารยธรรม 

  ประกอบด้วยอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า สะพานข้ามแม่น้ า
แคว หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่  ๒ วัดถ้ าเสือ วัดถ้ าเขาน้อย อ.ท่าม่วง อาคาร
สถาปัตยกรรมถนนปากแพรก เป็นแหล่งชุมชนเก่าเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าและคหบดีตั้งแต่ครั้งก่อน
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สงครามโลกครั้งที่ ๒  เจดีย์หญิง เจดีย์ชาย วัดปรังกาสี บ้านไทยทรงด า( ลาวโซ่ง)   บ้านโบราณ  
ของชาวมอญ บ้านทับซุง (อายุ 100 กว่าปี)    ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา บ้านพักอาศัยแบบ
มอญของชุมชนมอญ หมู่หม่องกะลา  ต าบลหินดาด  อ าเภอทองผาภูมิ  

๑๑. ศักยภาพด้านภูมิปัญญาและหัตถกรรมในท้องถิ่นของจังหวัด 

แสดงได้ตามตารางต่อไปนี้ 
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี  ประเภท หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

ประเภท ชื่อเรื่อง แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

การทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มสตรีไม้กวาดบ้านห้วยเสือ หมู่ 1 ต.ชะแล  อ.ทองผาภูมิ 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

การทอผ้า นางทองสุข  ไทรสังธิดากุล 53 หมู่ 2 ต.โล่โว่     
อ.สังขละบุรี 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาต ิ นางพรรษา  ล าไยนิโรช 27 หมู่ 4 ต.เขาโจด             
อ.ศรีสวัสดิ์ 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

การทอผ้าฝา้ยลาย
กระเหรี่ยง 

นางมะเส้ง  (ชาวกระเหรี่ยง) ศูนย์ทอผ้า  หมู่4  ต.สะแล   
อ.ทองผาภูมิ 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

ทอผ้าชุดพื้นบา้นด้วย
มือ 

นางมะเส่งเช็ง  สวัสดิ์ถนอม หมู่บ้านองหลุ  หมู่3   
ต.นาสวน  อ.ศรีสวัสดิ์ 

ประเภท ชื่อเรื่อง แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ 

การทอ การย้อม 
การถัก การเย็บ 

ผ้าบาติกท่ีเขียนลาย
ด้วยมือ 

นางวิไลพร เกิดวิเศษสิงห์ ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมบาติก 
19/2 หมู่ 14 บ้านเขาพ ุ  
อ. บ่อพลอย 

การจักสาน การผลิตเครื่องจัก
สานด้วยไม้ไผ ่

นางจร ี ชื่นตา 32/1 หมู่ 3 ต.ท่าขนุน   
อ.ทองผาภูมิ 

การจักสาน การสานกระด้งและ
ท าไม้กวาด 

นางเฉลียว  สัมฤทธิ์ 445/5 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน  
อ.ทองผาภุมิ 

การจักสาน การสานแฝก นางดารณ ี ถิ่นขจร หมู่4 ต.ศรีมงคล  อ.ไทรโยค 

การจักสาน การถักแห นางทรงวุฒ ิ เถกิลวิทย์สถาพร 9 หมู่ 2 ต.โล่โว่ อ.สังขละบุรี 

การจักสาน การสานพัด นางทวาย  ศิริเลิศ 96  หมู่ 2 ต.ลุ่มสุ่ม   
อ.ไทรโยค 

การจักสาน การสานเข่ง นางมงคล  มารทอง บ้านท่ากระดาน หมู่ 2  
ต.ท่ากระดาน  อ. ศรีสวัสดิ์ 

การจักสาน การสานด้วยไม้ไผ ่ นายค าน้อย  ทองสุข 13/4 หมู่ 8 ต.ห้วยเขย่ง   
อ.ทองผาภูมิ 
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๑๒.  ศักยภาพเรื่อง “การแพทย์แผนไทย”            

                ชาวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรี มีการใช้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร
ในชีวิตประจ าวันและวิถีชีวิตของคนในชุมชน สรรพคุณเพื่อที่จะน ามารักษาโรค ฟื้นฟู การผลิตยาแผน
ไทยเพื่อน ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการรักษาโรคแผน ผสมผสานกันไปอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อที่จะน าศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรของชาวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรี การใช้ภูมิปัญญา
เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อที่จะน ามาใช้กับแพทย์แผนไทย 3 ประเภท ได้แก่ หัตถบ าบัด การนวดแผนไทย 
การนวดประคบสมุนไพร และการอบสมุนไพร 

งานไม้และ
แกะสลักไม้ 

การท าเครื่องเรือน
ด้วยไม้ 

นายบุญโฮม  กองสิงห์ หมู่ 6 ตงด่านแม่เฉลย   
อ.ศรีสวัสดิ์ 

งานไม้และ
แกะสลักไม้ 

งานชา่งไม ้ นายแสน  บัวระภา หมู่ 1 ต.ชะแล  อ.ทองผาภูมิ   

งานแร่ เหล็กและ
โลหะ 

การตีมีด นายสุวิทย ์ สุขศร ี 12/7  หมู่ 8 ต.ห้วยเขย่ง   
อ.ทองผาภูมิ 

งานแร่ เหล็กและ
โลหะ 

อัญมณีนิล นางกิมไน้ สิริพฤกษา 284/31 ถนนแสงชูโต  
ต. บ้านเหนือ อ. เมือง 

งานประดษิฐ ์ การประดิษฐ์ดอกไม้
แห้ง 

นางก่ิงกาญจน์ องคะลอย 169/5 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน  
อ.ทองผาภูมิ 

งานประดษิฐ ์ การประดิษฐ์ดอกไม้
จากยางพารา 

นางม่วย  ทรัพย์วัฒนไพศาล 91/3  หมู่ 7 ต.ลิ่นถิ่น   
อ.ทองผาภูมิ 

งานประดษิฐ ์ การตัดกระดาษแก้ว
และวา่วเป็นรูปต่างๆ 

นางสาวสาหร่าย  พรายทอง หมู่ 4 บ้านทุ่งเรือโกลน   
ต.ศรีมงคล  อ.ไทรโยค 

เครื่องดนตรีไทย ระนาดเอกและซอ นายสมชัย ช าพาล ี 49 หมู่บ้านเขาปูน  
ต. หนองหญ้า อ. เมือง 

อาหาร น้ ามะเม่าพร้อมดื่ม นายสุธาเทพ เอ้ือวาณิช 45/1 ต. หนองลู  
อ. สังขละบุรี 

ประเภท ชื่อเรื่อง แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ 

อาหาร หมี่กรอบสมุนไพร นางสาวจตุพร อินทรโสภา 230/3 ต. ตะคร้ าเอน  
อ. ท่ามะกา  

อาหาร หมูร้าทรงเครื่อง นางบุญเทียม คุณากรประพันธ์ 121/10 หมู่ที่ 1  
ต.บ่อพลอย  อ. บ่อพลอย  

ของใช้ เบญจรงค์ลายไทย นายพงษ์ศักดิ์ พิลาสกุล 66/18 หมู่ที่ 1 ต.หวาย
เหนียว อ. ท่ามะกา 

ของใช้ รองเท้าดุดฝุ่น คุณภัทรกมล จรูญรัตน์ 99/14 หมู่ 4 บ้านทุ่งทอง  
อ. ท่าม่วง 
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       ๔.๓  ความต้องการของประชาชนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  

๑. น าศักยภาพด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มาจัดการด้านการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ 
เฉพาะถิ่น 

๒. จัดการความรู้และเชิดชูบุคคล ชุมชน ด้านภูมิปัญญา 
๓. จัดการความรู้เรื่องราว (Story-Telling) ของสถานที่ และวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีมีคุณค่า 
๔. พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเมืองแห่งความรุ่งเรืองทางศาสนา 
๕. ส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้จากฐานวฒันธรรม 
๖. มีการติดตามผลอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
๗. ปลูกฝังเด็กและเยาวชนด้านวฒันธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความมีวินัยและความซื่อสัตย์ 
๘. สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลครอบครัว 
๙. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม และสื่อด้านวัฒนธรรม 
๑๐.  ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
๑๑.  สร้างอัตลักษณ์ของคนจังหวัดกาญจนบุรี 
๑๒. ทวงคืนรถบุพชาติในงานสะพานข้ามแม่น้ าแควให้กลับมาดังเดิม 

 
 
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ๕.๑ ข้อมูลสถานการณ์ 
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. เขตภูเขาและที่ราบสูง พื้นที่ด้านเหนือของจังหวัด ในอ าเภอศรีสวัสดิ์และทองผาภูมิ มี
ลักษณะเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาถนนธงชัยถัดไปจากด้านตะวันตกของจังหวัดเป็น
เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศพม่าทอดยาวลงไปทางใต้อยู่ในพื้นที่ของอ าเภอ 
สังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค เมืองกาญจนบุรี และด่านมะขามเตี้ย บริเวณนี้เป็นแหล่งก าเนิด  
ต้นน้ าธารของจังหวัด มีภูเขาที่มีความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ในตอนเหนือของจังหวัดโดยเฉพาะ
ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เช่น เขาใหญ่ เขาเคลกู เป็นต้น ส่วนบริเวณที่มีระดับ
ความสูง 400 – 1,000 เมตร เป็นภูเขาในลุ่มน้ าแควใหญ่และแควน้อยในเขตอ าเภอสังขละบุรี  
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี และส่วนที่มีความสูง 100 – 400 เมตร 
อยู่ในเขตภูเขาบริเวณอ าเภอไทรโยค อ าเภอบ่อพลอยและอ าเภอศรีสวัสดิ์ 

๒. เขตที่ราบลูกฟูก พื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา
สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่ที่บริเวณอ าเภอบ่อพลอย อ าเภอเลาขวัญ และบางส่วนของอ าเภอพนมทวน 

๓. เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง พื้นที่ทางใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบท าให้ดินมีสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ อยู่ในบริเวณบางส่วนของอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  อ าเภอพนมทวน  อ าเภอท่าม่วง
และอ าเภอท่ามะกา จึงท าให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในการปลุกอ้อยและนาข้าวตลอดปี 

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาญจนบุรี มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีระหว่าง ๒๕ องศา 
เซลเซียส ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิเป็น
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ค่าเฉลี่ย ๓๒ องศาเซลเซียส ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือน
ตุลาคม ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน อาจจะมีฝนตกหนัก เเละบางครั้งฝนตกประปราย  
ในช่วงเวลาสั้นๆ  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม สภาพภูมิอากาศเป็นเขต
ร้อนชื้น  ตั้งอยู่ที่ ลัดติจูด : ๑๔ ๐๑N เเละ ลองจิจูด : ๐๙๙ ๓๒E ดังนั้น ในช่วงเดือนเมษายนจะร้อน
มาก  
 พื้นที่ป่าไม้ ๗.๕ ล้านไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ ๕.๙  ล้านไร่  และป่าสงวน ๑.๖ ล้านไร่  ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  คดีตัดไม้ท าลายป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  และลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา  
ปริมาณขยะ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี  ประชากรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน รวมทั้ง
เพิ่มขึ้นจากแรงงานอพยพต่างถิ่น และต่างด้าว  ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง  หนาแน่นใน
เขต อ.เมือง  อ.ท่ามะกา และอ.ท่าม่วง   
 

    ๕.๒ ข้อมูลศักยภาพ 

จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ าและผลิตน้ าคุณภาพดี 
มีแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เชิงประวัติศาสตร์  และทีม่นุษย์สร้างขึ้น
คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  อากาศดี มีมลพิษน้อย 
  จังหวัดกาญจนบุรีมีมีปัญหาในเรื่องมีหลากหลายชาติพันธุ์   พื้นที่ป่าลดลง  วิธีการบริหาร
จัดการน้ านอกเขตชลประทานไม่ทั่วถึง  ขยะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  การจัดการดา้นสิง่แวดล้อมยังไม่
เป็นระบบ พื้นที่จ านวนมากอยู่ในความดูแลของกรมธนรักษ์และทหาร พื้นที่เกษตรกรรมแห้งแล้ง   

แต่มีโอกาสดีคือใกล้เขตอุตสาหกรรมท่าเรือน้ าลึกทวาย  มีจดุผ่านแดนถาวร (บา้นพุน้ าร้อน) 
นโยบายการจัดการขยะของรัฐบาล  และนโยบายคืนผืนปา่ อาจช่วยให้สิ่งแวดล้อมของจังหวัดมี
แนวโน้มดีขึ้น 
 

    ๕.๓  ความต้องการของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๑. ต้องปรับแก้ไขกฎหมายเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจริงใจในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 
 ๓. ควรมีระบบการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ต้นทาง และมีระบบก าจัดรวม           
ที่ได้มาตรฐาน 
 ๔. ควรมีระบบบ าบัดน้ าเสียในเขตชุมชน   

๕. ควรควบคุมอุตสาหกรรม และการเกษตร ให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด  และเกษตร
ธรรมชาต ิ
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๖.  สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ 
   

     ๖.๑ ข้อมูลสถานการณ์ด้านภัยพิบัติในจังหวัดกาญจนบุรี 
ปัจจุบันสาธารณภัย มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาธารณภัย ที่เกิดขึ้น

จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือชุมชน
หนาแน่นมีมากขึ้นได้ส่งผลให้ภัยพิบัติมีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  และการ
ด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ด้าน    ภัยพิบัติต้องใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการน าแนวคิดการพัฒนาระบบการป้องกันการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและ
รับมือกับสาธารณภัยโดยเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
และหลังเกิดภัย โดยสามารถแบ่งประเภทของสาธารณภัย ดังนี้  ๑. อุทกภัย  ๒. ภัยแล้ง  ๓. ภัยจาก
ดินโคลนถล่ม  ๔. แผ่นดินไหว และสึนามิ  ๕. วาตภัย  ๖. อัคคีภัย ๗. ภัยจากไฟป่า และหมอกควัน  
๘. ภัยจากการคมนาคม  และ ๙. โรคระบาด 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมีการเตรียมการ
รองรับสถานการณ์ไว้ ตั้งแต่ยามปกติเพื่อป้องกันอันตรายหรือลดความเสียหายที่เกิดทั้งกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 

ดังนั้น เครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยในการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีระบบและ               
มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีขึ้น 

สถานการณ์เฉพาะ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ ๑๙,๔๘๓ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๑๓ อ าเภอ ๙๕  

ต าบล ๙๕๙ หมู่บ้าน พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้
เกิดน้ าท่วมในเขตท้องที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอ าเภอที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเขตภูเขาและที่สูง เมื่อฝนตกหนัก
ปริมาณน้ าจะระบายออกไม่ทันท าให้เกิดน้ าท่วมขัง หรือน้ าท่วมฉับพลันและเกิดน้ าป่าไหลหลาก ดิน
โคลนถล่ม ราษฎรได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์เกิดความเสียหาย  

อ าเภอพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะประสบปัญหาน้ าป่าไหลหลาก ได้แก่ อ าเภอไทรโยค อ าเภอ    
ทองผาภูมิ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอพนมทวน อ าเภอบ่อพลอย 
อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอหนองปรือ พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม ได้แก่ อ าเภอไทร
โยค อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี และอ าเภอศรีสวัสดิ์ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ได้แก่ อ าเภอไทรโยค 
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอพนมทวน อ าเภอบ่อ
พลอย อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอหนองปรือ พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมฉับพลัน/น้ าท่วมขัง 
ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอ    ท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ได้แก่ อ าเภอ
พนมทวน อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอหนองปรือ พื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว ได้แก่ อ าเภอศรีสวัสดิ์ พื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่า ได้แก่ อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอ
สังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอบ่อพลอย  
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    ๖.๒) ข้อมูลศักยภาพด้านภัยพิบัติ 
จังหวัดกาญจนบุรีมีหน่วยงานการไฟฟา้ฝา่ยผลิต มีความเข้มแข็งและมีความรู้ทางด้านวิชาการ

ด้านการจัดการสาธารณภัย  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ท้องถิ่นอยู่แล้ว และมีแผนสอดคล้องกับแผนจังหวัด  มีการส ารวจทรัพยากรภัยพิบัติ มีความพร้อมด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ มีบุคลากรที่มคีวามพร้อม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนด้านการจัดการด้านภัย
พิบัติของแต่ละท้องถิ่น 

มีระบบการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีกองก าลังกองร้อยควบคุมฝูง
ชน กองพลทหารราบที่ ๙ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เพื่อการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลักการปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากการ
ประสบสาธารณภัย คือเมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยพิบัติให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการจังหวัด อ าเภอ และ
ท้องถิ่น  ให้อ าเภอและท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

    ๖.๓  ความต้องการของประชาชนด้านการป้องกันภัยพิบัติ 
๑. จัดท าแผนรองรับมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันตน ช่วยเหลือตนเองก่อนด้วยการให้ความรู้แก่เด็ก 

นักเรียน และประชาชน 
๒. จัดท าแผนรองรับภัยพิบัติ มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันตน ช่วยเหลือตนเองก่อน รวมทั้งควร 

จัดท าแผนวิกฤต ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย 
๓. ปรับปรุงระบบการสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติของจังหวัด  ให้มีระบบ Call Center    

จังหวัดหมายเลขเดียว  
๔. สร้างสะพานลอยทางร่วม ทางแยก  ถนนอุโมงค์บริเวณแยกท่ีมีจราจรหนาแน่น  เพื่อ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
๕. มีแผนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ  เช่น พื้นที่ในเมืองมีปัญหาน้ าท่วม และภัยแล้ง  

เป็นต้น  ท าอย่างไรประชาชนมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง  และไม่ต้องประสบกับปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
๖. ออกแบบการสร้างถนน  และควบคุมสิ่งปลูกสร้าง ไม่ให้กีดขวางทางน้ า 
๗. สร้าง Kanchanaburi Model  ด้านการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัย และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแบบบูรณาการ 
๘. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๙. ควรมีการบูรณาการร่วมกันด้านการป้องกันภัยพิบัติ ระหว่างหน่วยงาน 
๑๐. ควรมีป้ายสัญญาณ บอกจุดอันตรายที่ชัดเจน มีหอเตือนภัย หรือมีการเตือนภัยจากส่วนกลาง 
๑๑. ควรมีการปรับปรุงระบบการสื่อสารโทรคมนาคม 
๑๒. ให้ความรู้ด้านภัยพิบัติแก่ประชาชน 
๑๓. สถานประกอบการมีคู่มือการจัดการภัยพิบัติ 
๑๔. หน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีหลักสูตรกลางด้านการจัดการภัยพิบัติ 
๑๕. ส่วนกลางศึกษาบริบทพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติก่อนออกค าสั่ง เพื่อความสะดวก รวดเร็วต่อ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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๗. ด้านการท่องเที่ยว 
      ๗.๑ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว 

 ตามแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อก าหนด  
ทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ : เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ฐานการเกษตรอุตสาหกรรม นาสู่ประชาคม
โลก มีประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ ประเด็น ดังนี้  
 ๑. การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้า ชายแดนเพื่อเพิ่มมูลค่า และ
ยกระดับความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้านคู่ค้าส าคัญ 
 ๒. การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของจังหวัด 
 ๓. การพัฒนาการศึกษาเพื่ อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่  
 ๔. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงสร้าง พื้นฐาน การสาธารณสุข  
การบริการประชาชนและ ความม่ันคงชายแดน 
 ๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
 จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น้าตกเอราวัณ น้าตกห้วยแม่
ขมิ้น น้าตกไทรโยคน้อย น้ าตกไทรโยคใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ าแคว 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สุสานทหารสัมพันธมิตร และแหล่ง ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนแม่กลอง และเขื่อน ท่าทุ่งนา  
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้า
ชายแดนเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านคู่ค้าส าคัญ และ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของจังหวัด ซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพ 
(PRODUCT CHAMPION : PC) ของจังหวัดกาญจนบุรีในมิติด้านเศรษฐกิจ คือ “การท่องเที่ยว” และ
อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูด้าน “การท่องเที่ยว” ของจังหวัด
กาญจนบุรี มีการใช้ข้อมูลจากรายการสถิติทางการระดับจังหวัดด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย ๒ 
สาขา ที่ส าคัญ คือ สาขาบัญชีประชาชาติ และสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ จ านวน ๓๒ 
รายการ โดยเป็นรายการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปกติ ๒๗รายการ เป็นรายการที่ต้องมี การพัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูล ๒ รายการ และเป็นรายการที่ต้องจัดเก็บเพิ่มเติม ๓ รายการ (ที่มา : ส านักงานสถิติ
จังหวัดกาญจนบุรี) 
 

   ๗.๒) ข้อมูลศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีความหลากหลายของสินค้า บริการ ทรัพยากร และ 
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด  มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าต่อการเดินทางมาใช้บริการ
ของนักท่องเที่ยว  มีร้านอาหารอร่อยจ านวนมาก  เป็น ๑ ใน ๑๐ จังหวัดที่ได้ประกาศเป็นจังหวัดเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  อยู่ใกล้เขตก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก  ได้มีแผนการขยายและก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม  เทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก  
 โดยตั้งเป้าหมายว่าจ านวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวตาม         
อัตลักษณ์ของจังหวัด คุณภาพการบริการ จ านวนที่พัก  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๘ แนวโน้มของ
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นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนทุกปี รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้
จากการท่องเที่ยวกับปริมาณนักท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนห้องพักกับจ านวนผู้เข้าพัก
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  
      ๗.๓  ความต้องการของประชาชนด้านการท่องเที่ยว 

 ๑. ควรเร่งพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองกาญจนบุรีเพ่ือเป็นหน้าบ้านส าหรับรับนักท่องเที่ยว  
๒. ควรเร่งจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ทั้งด้านภูมิสถาปัตย์ และสาธารณสุข  
๓. ควรเร่งจัดฝึกอบรมอาชีพให้รองรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ  
๔. ควรด าเนินโครงการปลูกจิตส านึกผู้ประกอบการด้านการจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
๕. ควรเร่งจัดสร้างศูนย์ประชุมประจ าจังหวัดขนาดใหญ่ที่รองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก เพื่อ

รองรับการจัดประชุม สัมมนา  
๖. ควรจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
๗. นโยบาย- กฎระเบียบของภาครัฐควรเอ้ือประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างความ

พร้อมให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของรัฐ 
๘. ควรมีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้โดดเด่น และคุ้มค่า  
๙. ควรให้ความรู้แก่ประชนชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างข้อมูลเชิงบวก ลบล้างข้อมูลเชิงลบ

ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว  
๑๐. เสริมสร้าง และพัฒนาการมีส่วนร่วมของรัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการ พร้อมสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ  มีการควบคุมการเติบโตของธุรกิจที่พัก  
๑๑. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม  
๑๒. พัฒนา ปรับปรุงการคมนาคมให้อ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้าง

สนามบิน 
 
๘. ด้านเศรษฐกิจ (การเกษตร) 

 

    ๘.๑ ข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ กว้างใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๒,๑๗๖,๙๖๘  ไร่   และเป็น

พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนจึงใช้ประกอบอาชีด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ 
การประมง  มีแม่น้ าแควน้อยและแม่น้ าแควใหญ่เป็นแม่น้ าสายหลัก มีเขื่อนชลประทานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า  
ใช้เพื่อการเกษตร อุสาหกรรม  การท าระบบประปา  มีแหล่งน้ าจากล าห้วยต่างๆในพื้นที่  มีเขื่อนหรือ
ฝายกั้นน้ าขนาดกลางและขนาดเล็ก  มีการขุดสระน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมี
สภาพอากาศที่เหมาะกับการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง  ข้าวโพด 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สับปะรด หน่อไม้ฝรั่ง  ผลไม้  พืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ  และรวมถึงพืชสมุนไพร  
ซึ่งมีพื้นที่ใช้ในการเพาะปลูกทั้งหมด จ านวน๓,๐๖๖,๕๙๙ ไร่   มีรายได้จากผลผลิตจ านวน  
๑๒,๗๖๖,๑๕๑,๐๐๐ บาท  จังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะอากาศเหมะกับการเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดทั้ง วัว
นม วัวเนื้อ ไก่ เป็ด แพะ แกะ นก พร้อมกับมีความสมบูรณ์ของแหล่งน้ าจึงท าให้การท าประมงได้ผลดี 
มีรายได้ต่อปี จ านวน ๙,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จังหวัดกาญจนบุรี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑,๖๐๗ โรงงาน  เงินลงทุนรวม ๗๖,๓๐๙.๙๐๐ ล้านบาท  
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จ านวนคนงาน ๓๓,๖๓๒ คน  แต่การเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือแปรรูปผลผลิตเองโดยเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกรยังมีน้อย การจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรในจังหวัดจึงมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ หรือตัว
เกษตรกรเองต้องน าผลผลิตในจ าหน่ายที่ตลาดกลางรับซื้อ เช่นตลาดปากคลองที่กรุงเทพ  ตลาดสี่มุม
เมือง ตลาดไทยที่ปทุมธานี ตลาดปฐมมงคลที่นครปฐม ตลาดศรีเมืองที่ราชบุรี  

ถึงแม้ว่ากาญจนบุรีจะมีแหล่งน้ ามีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ แต่ปัญหาที่เกษตรกร
ได้รับคือเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในจังหวัดยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าได้ครอบคลุมตลอด
ทั้งปี ทุกพื้นที่ได้ เนื่องจากระบบชลประทานยังมีไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ประกอบกับ
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเพื่อใช้ประกอบอาชีพเป็นของตนเอง  เกษตรกรต้องเช่าที่ดินเพื่อประกอบ
อาชีพไม่มีที่ดินเป็นของตนเองจึงท าให้ไม่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เกษตรกรยังใช้การปลูก
พืชใช้การผลิตแบบเดิมเช่น เร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วยการใช้ปุ๋ยเคมี ยาเคมี จึงท าให้ผลผลิต
เกษตรไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือแม้แต่ตัวเกษตรกรเอง ไม่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในที่ดิน
เดิมท าให้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมการปลูกพืชแบบอินทรีย์ เนื่องจากชอบ
สะดวกสบาย ตลาดผู้บริโภคมีน้อยและเกษตรกรขาดจิตส านึกที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   
บางพื้นที่ประสบภัยแล้งและระบบชลประทานยังไม่มี ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยหรือไม่ได้รับผลผลิตเลย
เมื่อเก็บเกี่ยว ท าให้ขาดทุนและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น  เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากต้องซื้อปัจจัย
การผลิตทุกชนิด การท าเกษตรเชิงเดี่ยวการปลูกพืชชนิดเดียวท าให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจากราคา
ผลผลิตไม่แน่นอน เกษตรกรขาดความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรเช่นการเตรียมดินการใช้ดินที่ถูกวิธี  
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากเนื่องจากขาดหลักทรัพย์ค้ าประกัน และขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจาก
รายได้ไม่แน่นอน เกษตรกรขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงใจ และการเปลี่ยนแปลงตามกระแส
ของการเมือง  เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มแล้วพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการต่อรอง  
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังวางแผนการผลิตไม่ได้  ผลิตตามกระแสการบริโภคของตลาด  จึงท าให้เกษตรกร
มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่ายและมีหนี้สินครัวเรือน เกษตรกรบางคนมีภูมิปัญญามีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพมีการน าภูมิปัญญาความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้น าความรู้
ภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จึงท าให้ผู้นั้น
สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีคุณภาพมีความม่ันคงและยั่งยืน  ในปัจจุบันกาญจนบุรีมี
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรไว้ทุกอ าเภอที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรได้ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีได้น าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ด้วยการรวมตัวกันด าเนินงานเป็นกลุ่ม  เป็นเครือข่าย เช่นกลุ่มเกษตรกรท านา            
กลุ่มเกษตรกร ปลูกมันส าปะหลัง กลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อย หรือรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เป็นวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ด าเนินงานได้ดีเพียงแต่ยังมีน้อย 

    ๘.๒ ข้อมูลศักยภาพด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพตามธรรมชาติที่หลากหลายเหมาะสมกับการ
เป็นพื้นที่ด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง มีแหล่งน้ าที่ได้จากการสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่ 4 เขื่อนหลักที่ใช้เป็นระบบชลประทานเพื่อการเกษตร มีเขื่อนหรือฝายกั้นน้ าขนาดกลาง
และขนาดเล็กทุกอ าเภอ มีการขุดสระน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรทุกต าบล   พื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี 
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มีลักษณะอากาศเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด นอกจากนี้ ในแต่ละพื้นที่ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ที่หลากหลายทุกสาขาอาชีพ มีการน าภูมิปัญญาที่มีมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพหลายด้านโดยเฉพาะด้านอาชีพเกษตรกรรมและเมื่อได้น าความรู้ภูมิปัญญาที่มีมา
ประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จึงท าให้ผู้นั้นสามารถประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรทุกอ าเภอที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรได้ มีเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ดีและอยู่ใกล้ตลาด
แหล่งรับซื้อผลผลิตหลักของประเทศ เช่น ปากคลองตลาดที่กรุงเทพ ตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไทที่
ปทุมธานี ตลาดปฐมมงคลที่นครปฐม ตลาดศรีเมืองที่ราชบุรี และรวมถึงตลาดที่รับซื้อผลผลิตในจังหวัด
กาญจนบุรี โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อแปรรูปผลผลิตด้าน
การเกษตรจ านวนมาก ที่จะรับซื้อผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ได้ มีสภาพอากาศที่เหมาะกับการปลูกพืช
ได้หลากหลายชนิดทั้งพืชที่ให้ผลผลิตดีในสภาพที่มีอุณหภูมิความร้อนน้อย เช่น มีอากาศที่เย็นเกือบ 
ทั้งป ีในแถบพื้นที่อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ เป็นต้น เกษตรกร
ในจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการรวมตัวกันด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิด
ต่างๆ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ที่ด าเนินงานได้ดี  

แตเ่กษตรกรและประชาชนทั่วไปในจังหวัดไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าได้ครอบคลุมทั้งปีทุก
พื้นที่เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง  ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรที่ยังไม่เปิดรับ
นวัตกรรมหรือรูปแบบการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการผลิต เกษตรกรได้ผลผลิตต่อไร่ต่ า
กว่าเกณฑ์ที่สมควรได้จากสภาพภัยแล้ง และไม่มีระบบชลประทาน   เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
เนื่องจากต้องซื้อปัจจัยการผลิตทุกชนิด การท าเกษตรเชิงเดี่ยวการปลูกพืชชนิดเดียวท าให้เกิดความ
เสี่ยงเนื่องจากราคาผลผลิตไม่แน่นอน เกษตรกรขาดความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร เช่น การเตรียมดิน 
การใช้ดินที่ถูกวิธี เกษตรกรยังนิยมใช้การผลิตแบบเดิม เช่น เร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วยการใช้
ปุ๋ยเคมี ยาเคมี ไม่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในที่ดินเดิม  เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก
เนื่องจากชาดหลักทรัพย์ค้ าประกัน และขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน  ขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงใจ เปลี่ยนแปลงตามกระแสของการเมือง  เกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการต่อรอง  เกษตรกรยังวางแผนการผลิตไม่ได้ ไม่มีการทบทวนที่ผ่านมา 
ผลิตตามกระแสตลาด  เกษตรกรไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ต้องเช่าที่ดิน และที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนไม่เพียงพอ 

การที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะท าให้
ความต้องการผลผลิตการเกษตรมากขึ้น การแปรรูปผลผลิตจะมากขึ้น การตลาดและการขนส่งจะ
สะดวกมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในพื้นมาก ท าให้ความต้องการด้านการบริโภคมากขึ้น  มีการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมตามนโยบายการพัฒนาท าให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น  นโยบาย
ของรัฐบาล และกระแสการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพของสังคมโลกช่วยสนับสนุนให้การผลิตสินค้า
การเกษตรของเกษตรกรให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานได้เร็วขึ้น นโยบายการพัฒนาสินค้าให้แข่งขันกับ
ตลาดโลกได้ การผลิตอาหารเพื่อคนทั้งโลก ช่วยสร้างกระแสให้กับเกษตรกร  ตลาดผู้บริโภคต้องการ
สินค้าที่มีคุณภาพ  มีมติสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรี เมืองกาญจน์อาหารปลอดภัย ทั้งหมดนี้ ล้วนส่งผลดี
ต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตของเกษตรกร อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจครัวเรือน และเศรษฐกิจมวล
รวมของจังหวัดด้วย 
 



3/31 
 

 

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  

    ๘.๓  ความต้องการของเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
๑. ระบบน้ าที่ใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่การเกษตรทุกพื้นที่ให้เพียงพอ

ตลอดเวลา 
๒. ความรู้พื้นฐานเรื่องการเกษตรทุกด้าน เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี การแปรรูปผลผลิต   
๓. ตลาดกลางรับซื้อผลผลิตการเกษตรที่ไม่เอาเปรียบ 
๔. ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ 
๕. แหล่งทุนเพื่อเกษตรกร 
๖. การปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโยยี นวัตกรรมสมัยใหม่ 
๗. การรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย 
๘. ศูนย์ผลิตพันธ์พืช พันธ์สัตว ์
๙. การยอมรับสถานภาพ  การให้ความส าคัญ และการให้เกียรติจากสังคม กับค าว่า  

เกษตรกร 
๑๐ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ หมดหนี้สิน 
๑๑. การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ อยา่งจริงจัง 

 
 
๙.  ด้านเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 

     ๙.๑ ข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

จากการสังเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีตามการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา พบศักยภาพที่เป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

๑. การพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตก 
     ๑.๑ การมีชายแดนติดต่อมณฑลตะนาวศรีสหภาพพมา่ ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย 

๑.๒ สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเริ่มคลี่คลายท าให้ต่างชาติให้
ความส าคัญในการสานสัมพันธ์กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 

     ๑.๓ นโยบายใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้ความส าคัญกับโครงการ 
ท่าเรือน้ าลึกทวาย 

     ๑.๔ ความร่วมมือจากรัฐบาลไทยในการจัดโครงสร้างพื้นฐานและการผ่านแดน 
     ๑.๕ ความส าเร็จของ Transborder Corridor เชื่อมสู่ไทย กล่าวคือ จุดผ่านแดนถาวร

และกฎระเบียบกลไกท่ีเอ้ืออ านวย รวมถึงการใช้บริการธุรกิจและระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งของไทย 
           ๒. การพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดน 

๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพ มีที่ดินจ านวนมากภายใต้ 
ความดูแลของกองทัพสามารถน ามาพัฒนาได้โดยไม่ต้องเวนคืน มีแหล่งท่องเที่ยวมาก อยู่ใกล้แหล่ง
พลังงาน และภาคประชาชนเข้มแข็ง 

     ๒.๒ โครงการท่าเรือน้ าลึก Dawei เปิดไทยสู่ New Global Maritime Route เป็นโอกาส
ให้นักธุรกิจไทยขยายตลาดการค้าสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีโอกาสย้ายฐานการลงทุนเพื่อ
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ลดต้นทุนประกอบการ รัฐบาลทั้งสองฝ่ายให้ความส าคัญ มีโอกาสเชื่อมโยงรถไฟสาย Dawei-Yunnan 
ตามแผนของรัฐบาลจีน 

    ๒.๓ จุดผ่านแดนชั่วคราว ๑ จุด คือ ด่านพระเจดีย์สามองค์ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
ด่านถาวรและมีจุดผ่านแดนถาวร ๑ จุด คือ บ้านพุน้ าร้อน ที่มีความพร้อมเพื่อเป็นด่านสากลเพื่อ
รองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวผ่านแดนที่เพิ่มข้ึนได้ในอนาคต 

๓. การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
    ๓.๑ จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีส่งมอบพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

กาญจนบุรี สนองนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ตามที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ประกาศก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ ๒ โดยก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ใน ๒ ต าบล ในเขตอ าเภอเมือง ได้แก่ ต าบลบ้าน
เก่า และต าบลแก่งเสี้ยน พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของทั้งสองต าบลเป็นพื้นที่สงวนหวงห้าม ตามพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อ าเภอเมืองและพื้นที่โดยรอบโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (ต าบลบ้านเก่า) เป็นพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีโดยหน่วยกองพลทหารราบที่ ๙ เป็นหน่วยใช้ประโยชน์ 
ซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินงานส ารวจพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมเตรียมข้อมูลเรื่องที่ดิน ได้แก่ ที่ตั้ง ศักยภาพและความ
เหมาะสมของพื้นที่โดยการวางแผนในการด าเนินงานเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการส ารวจพื้นที่ซึ่งได้
ส าเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขั้นการส่งคืนพื้นที่ ในการพิธีส่ง -มอบพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี จ านวน ๘,๑๙๓ ไร่ ซึ่งเมื่อด าเนินการส าเร็จจะเป็นการสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  

    ๓.๒ กรมธนารักษ์ได้มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน เพื่อการด าเนินการเรื่องพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ก่อตั้งเดิมซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ พื้นที่ที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและพื้นที่ในการด าเนินงานของกรมศุลกากรและรองรับการขนถ่ายสินค้า 

    ๓.๓ รัฐบาลสนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
จะก่อให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของการลงทุนทั้งเพื่ออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ห้างสินค้าอุปโภคบริ
โภค สินค้าวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจบริการ และโลจิสติกส์ข้ามแดน  

   ๓.๔ การเชื่อมโยงกับประเทศพม่าและการเปิดประตูเศรษฐกิจรวมทั้งการเติบโตของภาค
ธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการเติบโตของความต้องการทางการแพทย์ของผู้มาเยือนเหล่านี้   
เป็นโอกาสส าคัญส าหรับการลงทุนในธุรกิจทางการแพทย์  

   ๓.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี เมื่อเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ าลึกทวาย จะท าให้
สามารถขนส่งและแปรรูป วัตถุดิบและสินค้าสู่ตลาดโลกได้สะดวกยิ่งข้ึน โดยจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ที่จะกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมต่างๆ ของภาคตะวันตก สาเหตุที่พิจารณาว่า 
จังหวัดกาญจนบุรีมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมื่อเปรียบเทียบกับแนว
พื้นที่อ่ืน เนื่องจาก 
   ๑) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกทวายจะเปิดประเทศสู่เส้นทาง
เดินเรือใหม่ของโลก โดยจะมี Trans-border Corridor มาเชื่อมโยงกับไทยบริเวณบ้านพุน้ าร้อน 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโอกาสในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหนักในนิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และประชาชนของกาญจนบุรี 
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๒) มีบริการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากเมืองกาญจนบุรีด้านบริการธุรกิจ การศึกษา 
๓) จังหวัดกาญจนบุรีสามารถเชื่อมโยงสู่กรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีระยะทาง  

๑๒๘ กม. ถึง กรุงเทพฯ ๒๕๘ กม. ถึงท่าเรือแหลมฉบัง และ ๔๗๘ กม. ถึงชุมพร 
๔) จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ที่ใช้ในราชการทหารขนาดใหญ่ ซึ่งมีโอกาสขอใช้บางส่วน 

เพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๕) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี เมื่อผนวกกับโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

และท่าเรือน้ าลึกทวายจะมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขข้อจ ากัดการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ส าหรับการค้า
ชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีการค้าในระดับหนึ่งอยู่แล้ว  
สมควรได้รับการพิจารณาในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป 

๔. เศรษฐกิจบนฐานการเกษตร 
ประกอบด้วยศักยภาพเชิงพื้นที่ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เช่น ธุรกิจแปรรูป 

การเกษตร  
 

๕. เศรษฐกิจบนฐานการท่องเที่ยว 
   ๕.๑ ฐานนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยทุน ๓ ภูมิ ภูมิวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภูมิประเทศ 
                 ๕.๒ การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจบนฐานการเกษตร ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การ 
ท่องเที่ยวเกษตรที่ยั่งยืน 
         ๕.๓ กระแสการท่องเที่ยวชุมชน เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ความสนใจพิเศษ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
 

    ๙.๒) ข้อมูลศักยภาพด้านเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๑. องค์กรเอกชนด้านเศรษฐกิจ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ ผนึกก าลังอย่างเข้มแข็งขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เศรษฐกิจชุมชน (SE) ตามนโยบายประชารัฐ 

๒. ขับเคลื่อนการค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
๓. วางแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน 
๔. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

 

    ๙.๓  ความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการเกษตรอินทรีย์ 
๒. การจัดสรรพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส าหรับวิสาหกิจชุมชน (SMEs) และ 

เศรษฐกิจเพื่อสังคม (SE) 
๓. วางแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้นให้ชุมชนและประชาชนจังหวัด 

กาญจนบุรีได้ประโยชน์ 
๔. การจัดสรรที่ดินราชพัสดุในความดูแลของทหารตามพระราชกฤษฎีกา ๒๔๘๑ ที่เหมาะสม 

เพื่อสร้างการท่องเที่ยวใหม่หรือเพื่อเสริมการท่องเที่ยว เช่น สวนดอกไม้ ฯลฯ 
๕. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๕.๑ ก าหนดกลยุทธ์ให้นักท่องเที่ยวพักค้างและกลับมาเที่ยวซ้ า 
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๕.๒ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสากล เช่น จัดการการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายมหาเอเชีย 
บูรพา สุสานสหประชาชาติ สะพานข้ามแม่น้ าแคว โดยสร้างสรรค์กิจกรรมแนวใหม่ในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศที่เก่ียวข้องกับสงครามมหาเอเชียบูรพา 
      ๕.๓ พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรี 
      ๕.๔ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
      ๕.๕ ท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการหน่วยปฏิบัติ 
 ๖. พัฒนา/ปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เน้นการปฏิบัติได้จริงระหว่างเรียน โดยใช้บริบท
ของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะประเด็นหลักของจังหวัด เช่น การเกษตร  
การท่องเที่ยว การประกอบการธุรกิจ เศรษฐกิจเพื่อชุมชน เป็นต้น 
 ๗. การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการบริการ 
 ๘. พัฒนาศูนย์บริการแบบร่วม (One Stop Service) 
 

บทสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี 
 
จุดแข็ง 
          1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งพื้นที่ป่าถ้ าและน้ าตกอัน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับและมีสถานที่พัก ตลอดจนกิจกรรมที่หลากหลาย
รองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจศึกษาทางธรรมชาติ 
 2. มีแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจ านวนมากเนื่องจาก
เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ าแคว  
ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว
โลกและในบางพื้นที่มีประชาชนที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติอาศัยอยู่ท าให้เกิดความหลากหลาย
ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณีศิลปะพื้นบ้านคติความเชื่อ 
 3. ในจังหวัดมีสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่จึงเหมาะสมกับการ
เป็นพื้นที่ด้านเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด (บางพื้นที่มี
อากาศเย็น ได้แก่ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอสังขละบุรี ที่สามารถ
ปลูกพืชเมืองหนาวได้) 
 4. เป็นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ประโยชน์ในการ
ชลประทานเพื่อการเกษตร ได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์ (อ าเภอศรีสวัสดิ์) เขื่อนวชิราลงกรณ์ (อ าเภอทอง
ผาภูมิ) เขื่อนแม่กลอง (อ าเภอท่าม่วง) และเขื่อนท่าทุ่งนา (อ าเภอเมือง) ส่งผลให้มีน้ าใช้ในการเกษตร
กรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
 5. อยู่ ใกล้กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง  
ทั้งเส้นทางรถยนต์ รถไฟและการขนส่งสาธารณะ 
 6. มีเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกและอยู่ใกล้ตลาดหลักใน
การเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตของประเทศ 

7. เป็นจังหวัดที่มีความสงบ ร่มเย็น ประชาชนอยู่กันด้วยความผาสุก ไม่มีปัญหาความ
แตกแยกในทางความคิดอย่างรุนแรง 
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 8. มีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรจ านวนมาก ที่มีศักยภาพในการ
รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ได้ 
 9. มีจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อนสามารถใช้เป็นช่องทางในการค้า กิจกรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
 10. มีหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยระดับอุดมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่
เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอบ่อพลอย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตไทรโยค ที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาจังหวัด 
 11. มีผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ที่หลากหลายทุกสาขาอาชีพ  
ที่น าเสนอหลักคิด วิธีแก้ปัญหา เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต สามารถน าไปใช้ปฏิบัติในระดับบุคคล
และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 12. มีศูนย์เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคลุมการพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ  
 13. มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและมีการท างานประสานกันเป็นเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง 
 14. มีส านักประชาสัมพันธ์เขต 8ซึ่งดูแลครอบคลุมหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
สามารถประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัดอย่างรวดเร็ว  
 15. มีหน่วยงานทหารขนาดใหญ่ระดับกองพล (กองพลทหารราบที่ 9, มณฑลทหารบกที่ 
17) และกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  13 ที่มีความพร้อมทั้งก าลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ในการช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ และรับผิดชอบ
ป้องกันชายแดนและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
จุดอ่อน 
 1. สภาพพื้นที่ติดแนวชายแดนประเทศสหภาพเมียนมาเป็นระยะทางยาว (371 กิโลเมตร) 
และมีช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติจ านวนมาก (43 ช่องทาง) จึงอาจส่งผลต่อเสถียรภาพด้านความ
มั่นคงและยากต่อการควบคุมดูแลให้ทั่วถึงทั้งจากปัญหาความไม่สงบของชนกลุ่มน้อยปัญหาการ
ลักลอบค้ายาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. สภาพเส้นทางสัญจรบางพื้นที่มีสภาพเป็นภูเขา เป็นทางลาดชัน มืดและเป็นป่าจ านวนมาก  
(อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี และอ าเภอศรีสวัสดิ์) ดังนั้นหากผู้สัญจรและ
นักท่องเที่ยวไม่ช านาญเส้นทางอาจเกิดอันตรายได้ 
 3. มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน ก่อให้เกิดมลภาวะ ยังไม่มีระบบก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
นอกจากนั้นประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการคัดแยกขยะ 
 4. พื้นที่บางแห่งขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรเนื่องมาจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึงและ
ปัญหาความแปรปรวนของฤดูกาลจึงส่งผลต่อผลิตผลทางการเกษตรที่ลดลง 
 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบชลประทานยังไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อการรองรับ
พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 6. ยังไม่มีการบังคับใช้ผังเมืองรวมและผังชุมชนจึงก่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ 
เช่น การก่อสร้างอาคารกีดขวางเส้นทางน้ าเดิม การถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ไม่มีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 
 7. เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอในการหาเลี้ยงชีพในครอบครัวเนื่องจากไม่มีที่ดินท ากินเป็น
ของตนเอง ต้องเช่าที่ดินในการด าเนินการทางการเกษตร และไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ าประกันเพียงพอ
เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบกิจการการเกษตร 
 8. พื้นที่จ านวนมากเป็นเขตหวงห้ามของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวง
ห้าม พ .ศ.2481 (เพื่อราชการทหาร ) และเป็นที่ราชพัสดุก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงของผู้ใช้
ประโยชน์จากท่ีดิน ตลอดจนปัญหาการบุกรุกท่ีดิน 
 9. ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาเด็ก
ออกกลางคันจากโรงเรียน และปัญหาเด็กติดยาเสพติด 
 10. ขาดแรงงานที่มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญ โดยถึงแม้จังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่ติด
ชายแดนสหภาพเมียนมา ไม่ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  
แตพ่บว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 
 
โอกาส 
 1.นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
 2.นโยบายของรัฐในการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 3.นโยบายทบทวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดสรรที่ดินท ากินให้เกษตรกร 
 4. นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อสร้างความ
มั่นคง ความม่ังคั่ง และความยั่งยืนให้เกิดข้ึนกับชุมชนท้องถิ่น 
 5.กระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยช่วยสนับสนุนให้การผลิตสินค้าการเกษตรมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
 6. นโยบายการปฏิรูปประเทศส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบองค์รวม  
 7. กระแสความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
 8. ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้า   
การลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทิศทางเชิงบวก 
 9. การส่งเสริมค่านิยมไทย ปลุกจิตส านึกให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและความเป็นไทย ส่งผลให้
เกิดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น 
 10.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษาจาก 
ทุกภาคส่วน 
 11. การก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกทวายก่อให้เกิดการขยายตัวทางการบริการขนส่งสินค้า  
การลงทุนและการท่องเที่ยวข้ามแดน 
 12. นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก”จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอาหารและ 
การมีตลาดรับซื้อสินค้าทางการเกษตรขยายตัวได้ในอนาคต 
 13. การมีเสถียรภาพทางการเมือง ความสงบของชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน มีผลบวก
ต่อความม่ันคงชายแดนและการค้าชายแดนระหว่างประเทศ 
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อุปสรรค 
          1. ความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องระบบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบกลางกับวิธีการ
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
          2. ค่านิยมการเลียนแบบและลัทธิเอาอย่างวัฒนธรรมต่างประเทศอาจส่งผลต่อการกลืน
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย 
          3. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐและการไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
          4. ความแปรปรวนของสภาพอากาศและการเกิดภัยธรรมชาติส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินและ
ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควรและบางพื้นที่ไม่สามารถปลูกพืชได้ตามปกติ 
          5. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี 2568 
 6. สภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานเพื่อไปท ามา
หาเลี้ยงชีพนอกพื้นที่ ทอดทิ้งผู้สูงอายุ และเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันฐานรากของสังคม 
 7. นโยบายด้านโครงสร้างและการบรรจุแต่งตั้งอัตราก าลังของบุคลากรทางการศึกษา  
ไม่สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา 

8. ความผันผวนของเศรษฐกิจของโลกและของประเทศส่งผลต่อระบบการผลิตการเกษตร
ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 
 9. ข่าวสารเรื่องแผ่นดินไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อเข่ือนส่งผลเชิงลบต่อการท่องเที่ยว 
 10. วิถีการด าเนินธุรกิจและการบริโภคในรูปแบบทุนนิยมท าให้วิถีการบริโภคเชิงวัฒนธรรมหายไป  
 11. นโยบายของรัฐเรื่องการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ าท าให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว  
เข้าสู่ประเทศไทย  
          12. ผู้กระท าผิดกฎหมายบางรายสามารถหลบหนีไปทางช่องทางธรรมชาติข้ามฝั่งชายแดนไป
ที่ประเทศสหภาพเมียนมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 431 4,565,508,592 363 2,664,256,875 193 1,140,561,317 49 376,582,700 49 384,107,700

รวมโครงการของจังหวัดทั้งสิ้น 31 2,045,969,550 31 833,172,800 18 478,824,750 17 330,189,000 17 337,714,000

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางสังคมเปน
สุข และสังคมแหงการเรียนรู

63 192,835,592 58 77,233,975 40 65,484,617 6 25,058,500 6 25,058,500

โครงการของจังหวัด 4 88,673,400 4 24,363,500 2 22,946,300 2 20,681,800 2 20,681,800

โครงการของกระทรวง กรม 16 20,024,200 14 10,044,100 1 3,326,700 1 3,326,700 1 3,326,700

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 40 79,937,992 37 41,776,375 34 38,161,617  -  -  -  - 

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 3 4,200,000 3 1,050,000 3 1,050,000 3 1,050,000 3 1,050,000

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมความเปน
เมืองมั่นคงปลอดภัย

18 215,011,000 16 55,562,000 12 151,669,000 2 3,890,000 2 3,890,000

โครงการของจังหวัด 3 197,491,000 3 50,322,000 2 139,389,000 2 3,890,000 2 3,890,000

โครงการของกระทรวง กรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 15 17,520,000 13 5,240,000 10 12,280,000  -  -  -  - 

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

บทที่ 5
สรุปบัญชีขอมูลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)

    วิสัยทัศน :  เมืองแหงความสุข  การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมการ
ทองเที่ยวตามอัตลักษณ และการ

ทองเที่ยวปลอดภัย

56 882,595,050 48 421,467,900 29 238,041,150 5 106,347,000 5 116,739,000

โครงการของจังหวัด 9 590,870,250 9 207,703,100 3 165,481,150 3 103,647,000 3 114,039,000

โครงการของกระทรวง กรม 15 207,884,800 14 201,884,800 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 31 81,040,000 24 11,180,000 24 69,860,000  -  -  -  - 

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 1 2,800,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร

161 2,200,715,000 139 1,610,911,300 45 302,731,300 12 145,805,200 12 141,267,200

โครงการของจังหวัด 8 831,677,300 8 416,400,600 7 151,008,300 6 134,403,200 6 129,865,200

โครงการของกระทรวง กรม 94 1,188,087,700 89 1,142,581,700 4 28,502,000 3 8,502,000 3 8,502,000

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 56 169,350,000 39 49,029,000 31 120,321,000  -  -  -  - 

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 3 11,600,000 3 2,900,000 3 2,900,000 3 2,900,000 3 2,900,000

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และการคาชายแดน

133 1,074,351,950 102 499,081,700 67 382,635,250 24 95,482,000 24 97,153,000

โครงการของจังหวัด 7 337,257,600 7 134,383,600 4 66,069,000 4 67,567,000 4 69,238,000

โครงการของกระทรวง กรม 12 125,000,000 2 125,000,000  -  -  -  -  -  - 

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 94 502,434,350 73 212,783,100 43 289,651,250  -  -  -  - 

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 20 109,660,000 20 26,915,000 20 26,915,000 20 27,915,000 20 27,915,000



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางสังคมเปน

สุข และสังคมแหงการเรียนรู
63 192,835,592 58 77,233,975 40 65,484,617 6 25,058,500 6 25,058,500

โครงการของจังหวัด 4 88,673,400 4 24,363,500 2 22,946,300 2 20,681,800 2 20,681,800

โครงการของกระทรวง กรม 16 20,024,200 14 10,044,100 1 3,326,700 1 3,326,700 1 3,326,700

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 40 79,937,992 37 41,776,375 34 38,161,617  -  -  -  - 

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 3 4,200,000 3 1,050,000 3 1,050,000 3 1,050,000 3 1,050,000

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู

บทที่ 5
สรุปบัญชีขอมูลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)

    วิสัยทัศน :  เมืองแหงความสุข  การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

58 40 6 6 63
77,233,975 65,484,617 25,058,500 25,058,500 192,835,592

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 โครงการจังหวัด 4 2 2 2 4

การเสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู 24,363,500 22,946,300 20,681,800 20,681,800 88,673,400

1 โครงการเมืองกาญจน เมืองแหงความสุข สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

12,900,000 10,321,000 10,321,000 10,321,000 43,863,000

2 โครงการจัดทําฐานขอมูลและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนเมืองกาญจน แบบบูรณาการระยะสั้น และ
ระยะยาว

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

1,771,100  -   -  - 1,771,100

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุก
กลุมเปาหมาย

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

9,462,400 12,625,300 10,360,800 10,360,800 42,809,300

4 โครงการพัฒนาทุนทางสังคมเขมแข็ง สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

230,000  -   -  - 230,000

14 1 1 1 16
10,044,100 3,326,700 3,326,700 3,326,700 20,024,200

1 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใน
จังหวัดกาญจนบุรีดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

1,100,000  -  -  - 1,100,000

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 โครงการของกระทรวง กรม

รวมทั้งสิ้น

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน :  เมืองแหงความสุข  การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

2 โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนพอเพียงบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

1,700,000  -  -  - 1,700,000

3 โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เทศบาล
เขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

1,150,000  -  -  - 1,150,000

4 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ
เสริมสรางภาพลักษณ

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

20,000  -  -  - 20,000

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความ
ตระหนักในการรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

54,200  -  -  - 54,200

6 โครงการบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน 
(จปฐ.)

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

3,326,700 3,326,700 3,326,700 3,326,700 13,306,800

7 โครงการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

1,880,000  -  -  - 1,880,000

8 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายกองทุนแมของ
แผนดินจังหวัด/อําเภอ

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

182,900  -  -  - 182,900

9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตนกลา
กองทุนแมของแผนดิน

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

110,100  -  -  - 110,100

10 โครงการประชุมแกนนําอาสาสมัครคณะกรรมการ
บริหารศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดินระดับอําเภอ

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

55,000  -  -  - 55,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

11 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ของเครือขายกองทุนแมของแผนดินระดับจังหวัด/
อําเภอ

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

65,000  -  -  - 65,000

12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะดานการ
บริหารจัดการ จัดทําบัญชี และการจัดสวัสดิการกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับจังหวัด

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

67,200  -  -  - 67,200

13 โครงการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย จังหวัดกาญจนบุรี

278,000  -  -  - 278,000

14 โครงการอบรมวิทยากรเพื่อปองกันปญหาการคามนุษย สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย จังหวัดกาญจนบุรี

55,000  -  -  - 55,000

15 โครงการสถาบันเกษตรกรไดรับการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็ง

สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ

 -  -  -  -  - 

16 โครงการเกษตรกร เยาวชน และประชาชน
กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชี
สหกรณและนําไปใชประโยชนได

สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ

 -  -  -  -  - 

37 34  -  - 40
41,776,375 38,161,617 0 0 79,937,992

1 โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานพุถองและบานหนองบาง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

55,000 56,000 -  - 111,000

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี 
เพื่อยุติปญหาความรุนแรงในครอบครัว

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

10,000 10,000 -  - 20,000

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุที่บาน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

10,000 10,000 -  - 20,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

4 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวย
เอดส

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000 200,000 -  - 400,000

5 โครงการอุดหนุนอําเภอ (โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

20,000 20,000  -  - 40,000

6 โครงการสนับสนุนคาซอมแซมอาคารเรียน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

7 โครงการสนับสนุนคาซอมแซมพัฒนาหองสมุด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

8 โครงการจัดซื้อ/สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

400,000 400,000  -  - 800,000

9 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

10 โครงการอาหารเสริมนม และอาหาร กลางวันนักเรียน
โรงเรียน

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

3,500,000 3,500,000  -  - 7,000,000

11 โครงการสงเสริมการเรียนภาษาอาเซียน เชนสื่อการ
เรียนการสอน ครูสอนภาษา ฯลฯ ตําบลกลอนโด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

50,000  -  -  - 50,000

12 โครงการปองกันและบรรเทา สาธารณภัยตาง ๆ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

13 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายหมูบาน หมูที่ 2 
บานกลอนโด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000  -  -  - 100,000

14 โครงการสรางสนามเปตอง หมูที่ 2 บานกลอนโด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

450,000  -  -  - 450,000

15 โครงการกอสรางลานกีฬาหมูบาน พรอมอุปกรณ หมู
ที่ 3 บานแหลมทอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

16 โครงการกอสรางสนามกีฬาหมูบานเขาปูคง หมูที่ 10
 บานเขาปูคง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1,900,000 1,900,000  -  - 3,800,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

17 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกประชาชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000 200,000  -  - 400,000

18 โครงการฝกอบรมใหความรูดานการบริหารจัดการ
กลุมใหแกคณะกรรมการชุมชน

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

150,000 150,000  -  - 300,000

19 โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AEC)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

20 โครงการกอสรางสรางจําหนายสินคา OTOP องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

21 โครงการสรางศูนยเรียนรูดานภาษาเพื่อรองรับ AEC องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

300,000 300,000  -  - 600,000

22 โครงการกอสรางหอสมุดภายในตําบลวังกระแจะ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

23 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียนบานแกงระเบิด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

155,100 155,100  -  - 310,200

24 โครงการขอสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

25 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค (โรงยิม) ขาง
เทศบาลตําบลทาไม

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

26 โครงการลานกีฬาเอนกประสงค หมูที่ 6 บริเวณหนา
บานคุณวิเชียร ศรีเรือง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 600,000  -  - 600,000

27 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000 200,000  -  - 400,000

28 โครงการลูกแกเมืองนาอยู องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

300,000 300,000  -  - 600,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

29 โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

85,000 85,000  -  - 170,000

30 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒษนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุเทศบาลตําบลลูกแก

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

31 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

3,911,875 4,396,117  -  - 8,307,992

32 โครงการจัดตั้งหองสมุดมีชีวิตและศุนยเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 60 พรรษา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

33 โครงการสงเคราะหเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูปวยเอดส

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

17,666,400 17,666,400  -  - 35,332,800

34 โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

53,000 53,000  -  - 106,000

35 โครงการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

30,000 30,000  -  - 60,000

36 โครงการสวัสดิการชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

50,000 50,000  -  - 100,000

37 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นฯ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

50,000 50,000  -  - 100,000

38 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบล
หนองนกแกว

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

39 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการเรื่อง "กิน
อยูถูกสุขอนามัย รางกายแข็งแรง"

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

30,000 30,000  -  - 60,000

40 โครงการกอสราง รพ.สต. ตําบลหนองประดู องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

3 3 3 3 3
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 4,200,000

1 โครงการมหกรรม เดิน-วิ่ง-ปน มั่นใจไมโกง องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

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

2 โครงการการแขงขันกอลฟการกุศล : จัดการแขง
กอลฟการกุศลเพื่อหารายไดเปนทุนการศึกษาแกเด็ก
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยในจังหวัดกาญจนบุรี

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

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

3 โครงการจัดกิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนที่  (บริจาค
โลหิต,ตรวจรักษาฟน)

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมความเปน

เมืองมั่นคงปลอดภัย
18 215,011,000 16 55,562,000 12 151,669,000 2 3,890,000 2 3,890,000

โครงการของจังหวัด 3 197,491,000 3 50,322,000 2 139,389,000 2 3,890,000 2 3,890,000

โครงการของกระทรวง กรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 15 17,520,000 13 5,240,000 10 12,280,000  -  -  -  - 

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

บทที่ 5
สรุปบัญชีขอมูลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)

    วิสัยทัศน :  เมืองแหงความสุข  การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

16 12 2 2 18
55,562,000 151,669,000 3,890,000 3,890,000 215,011,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 โครงการจังหวัด 3 2 2 2 3

การสงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
๕๐,๓๒๒,๐๐๐ ๑๓๙,๓๘๙,๐๐๐ ๓,๘๙๐,๐๐๐ ๓,๘๙๐,๐๐๐ 197,491,000

1 โครงการเมืองกาญจนปลอดขยะ (Green 
Kanchanaburi)

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000

2 โครงการบูรณาการและผนึกกําลังรวมกันทุกภาคสวน
ในการสรางความมั่นคงปลอดภัย

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

๒๑,๘๙๑,๙๐๐ ๑๓๖,๓๘๙,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ 160,060,900

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพคนชุมชนในการสราง
ความมั่นคง

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

๒๕,๔๓๐,๑๐๐  -  -  - 25,430,100

13 10  -  - 15
5,240,000 12,280,000 0 0 17,520,000

1 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

2 โครงการฝกอบรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหแกประชาชนและ อปพร.

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

20,000  - -  - 20,000

3 โครงการศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000 200,000 -  - 400,000

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน :  เมืองแหงความสุข  การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดับไฟปาในชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

30,000  - -  - 30,000

5 โครงการจัดตั้งอาสาปองกันและดับไฟปา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 30,000 -  - 30,000

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณกูชีพ/กูภัย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

40,000  - -  - 40,000

7 โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนจากสา
ธารณภัยและภัยธรรมชาติตางๆ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

8 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000 200,000  -  - 400,000

9 โครงการจัดฝกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000 200,000  -  - 400,000

10 โครงการกอสรางศาลาประชาคมและอาคารปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

11 โครงการเฝาระวังภัยในชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

500,000 500,000  -  - 1,000,000

12 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดCCTVในพื้นที่ อบต.หวาย
เหนียว

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

13 โครงการเขารวมอบรมตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกูภัย (OTOS)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

50,000 50,000  -  - 100,000

14 โครงการจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับงาน ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

500,000 500,000  -  - 1,000,000

15 โครงการจัดทําโครงการชวยเหลือบรรเทาความ 
เดือดรอนผูประสบภัย

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

500,000 500,000  -  - 1,000,000



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมการ

ทองเที่ยวตามอัตลักษณ และการ
ทองเที่ยวปลอดภัย

56 882,595,050 48 421,467,900 29 238,041,150 5 106,347,000 5 116,739,000

โครงการของจังหวัด 9 590,870,250 9 207,703,100 3 165,481,150 3 103,647,000 3 114,039,000

โครงการของกระทรวง กรม 15 207,884,800 14 201,884,800 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 31 81,040,000 24 11,180,000 24 69,860,000  -  -  -  - 

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 1 2,800,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000

บทที่ 5
สรุปบัญชีขอมูลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)

    วิสัยทัศน :  เมืองแหงความสุข  การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

48 29 5 5 56
421,467,900 238,041,150 106,347,000 116,739,000 882,595,050

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 โครงการจังหวัด ๙ 3 3 3 9
 สงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณเฉพาะถิ่น     

และการทองเที่ยวปลอดภัย
207,703,100 165,481,150 103,647,000 114,039,000 590,870,250

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพแบบ
บูรณาการ

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

7,000,000  -  -  - 7,000,000

2 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมตามอัตลักษณ
เฉพาะถิ่นเนนการกระจายรายไดใหเกิดขึ้นในชุมชน
ทองถิ่น

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

35,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 50,000,000

3 โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม และเรงคืน
ความอุดมสมบูรณใหกับทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สํานกงาน
การทองเที่ยวจังหวัด

กาญจนบุรี

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

4 โครงการพัฒนาตลาดทองเที่ยว จัดกิจกรรมสงเสริม
การขายการประชาสัมพันธดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สํานกงาน
การทองเที่ยวจังหวัด

กาญจนบุรี

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

5 โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเที่ยว สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

860,000  -  -  - 860,000

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน :  เมืองแหงความสุข  การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

6 โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิง
พื้นที่

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000

7 โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวปลอดภัย สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

44,206,300  -  -  - 44,206,300

8 โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000

9 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหมและปรับปรุง
แหลงทองเที่ยวเดิม

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

85,136,800 154,981,150 93,147,000 103,539,000 436,803,950

14 1 1 1 15
201,884,800 2,000,000 2,000,000 2,000,000 207,884,800

1 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวกลุมทวารวดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

484,800  -  -  - 484,800

2 โครงการงานบูรณะผิวทางแอสฟลต  ทล.
30850102 ชื่อตอน ลําทราย – ศรีมงคล กม.
20+838 – 23+550, ทล.34550100  ชื่อตอน 
ทางเลี่ยงคายไทรโยค กม.0+000 – 1+260

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 15,000,000  -  -  - 15,000,000

3 โครงการ งานบูรณะผิวทางแอสฟลต  ทล.3398100
   ชื่อตอน ทาพะเนียด – ทุงมะสังข กม.1+485 – 
5+000

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 15,000,000  -  -  - 15,000,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 โครงการของ กระทรวง กรม



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

4 โครงการบูรณะผิวทางแอสฟลต ทล.3209102      
    ชื่อตอน แสนตอ – ดานมะขามเตี้ย กม.29+000
 – 30+800

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 11,000,000  -  -  - 11,000,000

5 โครงการงานบูรณะผิวทางแอสฟลต ทล.3199100  
   ชื่อตอน ชองสะเดา – ศรีสวัสดิ์ กม.40+500 – 
47+000 (เปนตอนๆ)

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 15,000,000  -  -  - 15,000,000

6 โครงการบูรณะผิวทางแอสฟลต  ทล.3209103     
     ชื่อตอน ดานมะขามเตี้ย – กาญจนบุรี กม.
71+750 – 75+700

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 15,000,000  -  -  - 15,000,000

7 โครงการบูรณะผิวทางแอสฟลต ทล.3272100      
    ชื่อตอน ทองผาภูมิ – ปลอก กม.6+248 – 
9+500

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 15,000,000  -  -  - 15,000,000

8 โครงการบูรณะผิวทางแอสฟลต ทล.3305102      
     ชื่อตอน ทาน้ําตื้น – เขาปูน กม.11+000 – 
13+900

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 15,000,000  -  -  - 15,000,000

9 โครงการงานบูรณะผิวทางแอสฟลต ทล.3199100  
 ชื่อตอน แกงเสี้ยน - ชองสะเดา กม.11+355 – 
13+355

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 12,000,000  -  -  - 12,000,000

10 โครงการงานบูรณะผิวทางแอสฟลต ทล.3394100  
  ชื่อตอน ลูกแก – หนองตะเลา กม.2+000 – 
4+912

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 15,000,000  -  -  - 15,000,000

11 โครงการงานบูรณะผิวทางแอสฟลต ทล.3209102  
       ชื่อตอน แสนตอ – ดานมะขามเตี้ย กม.
18+000 – 19+000

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 12,000,000  -  -  - 12,000,000

12 โครงการศูนยบริการการพัฒนาและสวนไมดอกไมหอม
ไทย

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดกาญจนบุรี

1,400,000  -  -  - 1,400,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

13 โครงการพัฒนาทัศนียภาพบริเวณรานคาสวัสดิการ 
ระยะที่ 1

ชลประทานจังหวัด
กาญจนบุรี

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

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตัวเขื่อนแมกลอง ชลประทานจังหวัด
กาญจนบุรี

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

15 โครงการปรับภูมิทัศนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
เกษตรโครงการอางเก็บน้ํากระพรอยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอหนองปรือ

อําเภอหนองปรือ  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000

24 24  -  - 31
11,180,000 69,860,000 0 0 81,040,000

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

40,000 40,000  - - 80,000

2 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

60,000 60,000  - - 120,000

3 โครงการพิธีเปดสถานที่ทองเที่ยวน้ําพุรอนตําบลลิ่นถิ่น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  - - 200,000

4 โครงการจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ตําบลชะแล

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

500,000 500,000  -  - 1,000,000

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยบริการการ
ทองเที่ยว

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

6 โครงการอุดหนุนงานสะพานขามแมน้ําแคว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

20,000 20,000  -  - 40,000

7 โครงการอุดหนุนการจัดงานวันผลไมและเปดประตูสู
ทองผาภูมิ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

20,000 20,000  -  - 40,000

8 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวพลุหนองปลิง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 50,000  -  - 50,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

9 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ําตกนอปละ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 50,000  -  - 50,000

10 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวถ้ําชะนีครวญ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 50,000  -  - 50,000

11 โครงการพัฒนาเสนทางเขาน้ําตกโปงกระดังงา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 50,000  -  - 50,000

12 โครงการพัฒนาน้ําตกตําบลหวยเขยง (น้ําตกบริเวณ
ศาล ร.5)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000  -  -  - 100,000

13 โครงการจัดทําประวัติศาสตร ตําบลหนองไผ (จุดเดน
จุดดอย)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

50,000  -  -  - 50,000

14 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร/ฐานขอมูลทาง
ประวัติศาสตร โบราณสถานและโบราณวัตถุตําบล
หนองไผ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000  -  -  - 200,000

15 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวคูเมืองกลอนโด หมูที่ 2 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000  -  -  - 100,000

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถ้ําเจาแมกวนอิมเพื่อเปน
แหลงทองเที่ยว

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1,125,000 1,125,000  -  - 2,250,000

17 โครงการพัฒนาถ้ําพุมุดถ้ํา เปนแหลงทองเที่ยว (ม.7) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

18 โครงการพัฒนาทางรถไฟบานวังเขมร (ม.9 ) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

19 โครงการสงเสริม /ปรับปรุง/แกไข /อนุรักษ / ฟนฟู
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
พระราชดําริและพระราชเสาวนีย (ม.๒ -๑๑)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

20 โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

80,000 80,000  -  - 160,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมตลิ่งแมน้ําแมกลอง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

22 โครงการจัดทําคูมือบริการนักทองเที่ยว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

20,000 20,000  -  - 40,000

23 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1,000,000 1,000,000  -  - 2,000,000

24 โครงการกอสรางซุมประตูเมืองสัญลักษณเมือง
กาญจนบุรีขามถนนแสงชูโตหมูที่ 6 เทศบาลตําบลลูก
แก อําเภอทามะกา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

25 โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

630,000  -  -  - 630,000

26 โครงการพัฒนาสถานที่สําคัญใหเปนแหลงทองเที่ยว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

27 โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดริมน้ําใหเปน
แหลงทองเที่ยว(ถนนการคารอยป)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000 3,110,000  -  - 3,310,000

28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมคลองชลประทานฝงซาย 
(ตั้งแตศูนย OTOP ถึงหนาสระสวนหลวง ร.9)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมฝงถนนแสงชูโตสายใหม
เพื่อพัฒนาพื้นที่นันทนาการและการทองเที่ยวเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

30 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

35,000 35,000  -  - 70,000

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยวถ้ําวัดชอง
กลิ้งชองกรด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

500,000 500,000  -  - 1,000,000

1 1 1 1 1
700,000 700,000 700,000 700,000 2,800,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

1 โครงการหอการคาพาเที่ยว-ชิม-ช็อป พรอมมอบปาย
ของดีเมืองกาญจน

องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

700,000 700,000 700,000 700,000 2,800,000



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร

161 2,200,715,000 139 1,610,911,300 45 302,731,300 12 145,805,200 12 141,267,200

โครงการของจังหวัด 8 831,677,300 8 416,400,600 7 151,008,300 6 134,403,200 6 129,865,200

โครงการของกระทรวง กรม 94 1,188,087,700 89 1,142,581,700 4 28,502,000 3 8,502,000 3 8,502,000

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 56 169,350,000 39 49,029,000 31 120,321,000  -  -  -  - 

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 3 11,600,000 3 2,900,000 3 2,900,000 3 2,900,000 3 2,900,000

บทที่ 5
สรุปบัญชีขอมูลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)

    วิสัยทัศน :  เมืองแหงความสุข  การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

139 45 12 12 161
1,610,911,300 302,731,300 145,805,200 141,267,200 2,200,715,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 โครงการจังหวัด 8 7 6 6 8
สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร ๔๑๖,๔๐๐,๖๐๐ ๑๕๑,๐๐๘,๓๐๐ ๑๓๔,๔๐๓,๒๐๐ ๑๒๙,๘๖๕,๒๐๐ 831,677,300

1 โครงการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม                        
นิคมอุตสาหกรรมการเกษตร

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 66,000,000

2 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดิน จังหวัด

กาญจนบุรี

552,100 552,100  -  - 1,104,200

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลแผนพัฒนา
ระบบเกษตรและการดําเนินงานขับเคลื่อนอยาง
สอดคลองกับบริบทพื้นที่

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

๒๐,๖๐๐,๐๐๐ 14,200,000 14,200,000 14,200,000 63,200,000

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสรางธรรมนูญความสุข
ชุมชนและใชใหเปนวถีชีวิตอยางยั่งยืน

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

๔๕,๔๙๘,๑๐๐ ๖๒,๘๖๘,๗๐๐ ๖๒,๘๖๘,๗๐๐ ๖๒,๘๖๘,๗๐๐ 234,104,200

5 โครงการสงเสริมมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

๙,๐๖๐,๓๐๐ ๓,๘๙๐,๓๐๐ ๕,๒๙๐,๓๐๐ ๖,๘๙๐,๓๐๐ 25,131,200

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน :  เมืองแหงความสุข  การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

6 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพปจจัย
การผลิตดานการเกษตร

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

๔๐,๔๑๑,๐๐๐ ๑๖,๙๔๔,๒๐๐ ๑๖,๘๙๔,๒๐๐ ๑๖,๒๔๔,๒๐๐ 90,493,600

7 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

๒๘๑,๗๗๙,๑๐๐ ๓๖,๐๕๓,๐๐๐ ๑๘,๖๕๐,๐๐๐ ๑๓,๑๖๒,๐๐๐ 349,644,100

8 โครงการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธเพื่อ
การเกษตร

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - 2,000,000

89 4 3 3 94
1,142,581,700 28,502,000 8,502,000 8,502,000 1,188,087,700

1 โครงการกระประยุกตใชสารปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
เพื่อการพัฒนาชุมชนเขมแข็งในจังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

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

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมขาวพื้นเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

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

3 โครงการอาหารเพื่อสุขภาพจากแปงบุกเพื่อการพัฒนา
ในเชิงพาณิชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

979,300  -  -  - 979,300

4 โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝาระวังและ
ควบคุมมาตรฐานสินคาเกษตรในระดับจังหวัด

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดกาญจนบุรี

35,000  -  -  - 35,000

5 โครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา    
 Q (Q Restaurant)

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดกาญจนบุรี

41,500  -  -  - 41,500

6 โครงการสงเสริมการบริโภคและใชวัตถุดิบสินคา       
  Q (Q Market)

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดกาญจนบุรี

40,000  -  -  - 40,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 โครงการของ กระทรวง กรม



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

7 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดกาญจนบุรี

250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000

8 โครงการศูนยปราชญชาวบาน สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดกาญจนบุรี

252,000 252,000 252,000 252,000 1,008,000

9 โครงการฝายทดน้ําบานหนองผักแวน ชลประทานกาญจนบุรี 30,000,000  -  -  - 30,000,000

10 โครงการฝายบานหนองสําโรงพรอมขุดลอกลําหวย ชลประทานกาญจนบุรี 25,000,000  -  -  - 25,000,000

11 โครงการฝายบานวังน้ํามัน ชลประทานกาญจนบุรี 15,000,000  -  -  - 15,000,000

12 โครงการฝายบานหนองคําภา ชลประทานกาญจนบุรี 15,000,000  -  -  - 15,000,000

13 โครงการระบบสงน้ําบานเขาแดงถึงบานหนองโรง ชลประทานกาญจนบุรี 26,000,000  -  -  - 26,000,000

14 โครงการปรับปรุงเครื่องสูบน้ําสถานีสูบน้ําบานหนอง
ขาว-หนองโรง จุดที่ 1 พรอมระบบสงน้ํา (ระยะ3)

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

15 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําลําตะเพิน ชลประทานกาญจนบุรี 20,000,000  -  -  - 20,000,000

16 โครงการขุดลอกหนาฝายทดน้ําบานหนองไมเอื้อย 1 ชลประทานกาญจนบุรี 990,000  -  -  - 990,000
17 โครงการขุดลอกหนาฝายทดน้ําบานหนองไมเอื้อย 2 ชลประทานกาญจนบุรี 990,000  -  -  - 990,000
18 โครงการขุดลอกหนาฝายทดน้ําบานหนองใหญ ชลประทานกาญจนบุรี 980,000  -  -  - 980,000
19 โครงการขุดลอกหนาฝายทดน้ําบานโปงชาง ชลประทานกาญจนบุรี 990,000  -  -  - 990,000
20 โครงการระบบสงน้ําฝายทดน้ําบานหนองไมเอื้อย 2 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระยะ 2
ชลประทานกาญจนบุรี 25,000,000  -  -  - 25,000,000

21 โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ําอางเก็บน้ําพุตะเคียน ชลประทานกาญจนบุรี 25,000,000  -  -  - 25,000,000
22 โครงการฝายทดน้ําบานหวยผาก ชลประทานกาญจนบุรี  - 20,000,000  -  - 20,000,000
23 โครงการซอมแซมสระเก็บน้ําบานพุพง ชลประทานกาญจนบุรี 600,000  -  -  - 600,000
24 โครงการซอมแซมฝายทดน้ําหวยน้ําขุน ชลประทานกาญจนบุรี 9,000,000  -  -  - 9,000,000
25 โครงการซอมแซมระบบสงน้ําฝายทดน้ําบานเวียคะดี้ ชลประทานกาญจนบุรี 9,000,000  -  -  - 9,000,000
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26 โครงการซอมแซมอางเก็บน้ําพรอมระบบสงน้ําบาน
ประไรโหนก

ชลประทานกาญจนบุรี 950,000  -  -  - 950,000

27 โครงการซอมแซมสระเก็บน้ําบานหนองตามวง ชลประทานกาญจนบุรี 600,000  -  -  - 600,000
28 โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ําบานประไรโหนก 

ระยะ 2
ชลประทานกาญจนบุรี 15,000,000  -  -  - 15,000,000

29 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทาเสาพรอม
ระบบสงน้ํา

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

30 โครงการซอมแซมสระเก็บน้ําบานพุมวง ชลประทานกาญจนบุรี 600,000  -  -  - 600,000
31 โครงการสถานี  สูบน้ําหนองขาว-หนองโรง จุดที่ 2 

พรอมระบบสงน้ํา
ชลประทานกาญจนบุรี 30,000,000  -  -  - 30,000,000

32 โครงการแกมลิงบานหนองตาตุม 1 ชลประทานกาญจนบุรี 5,000,000  -  -  - 5,000,000
33 โครงการแกมลิงบานหนองตาตุม 2 ชลประทานกาญจนบุรี 5,000,000  -  -  - 5,000,000
34 โครงการแกมลิงบานหนองตาตุม 3 ชลประทานกาญจนบุรี 5,000,000  -  -  - 5,000,000
35 โครงการแกมลิงกองการสัตวและเกษตรกรรม แหงที่ 3 ชลประทานกาญจนบุรี 5,000,000  -  -  - 5,000,000

36 โครงการแกมลิงกองการสัตวและเกษตรกรรม  แหงที่
 4

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

37 โครงการแกมลิงกองการสัตวและเกษตรกรรม แหงที่ 5 ชลประทานกาญจนบุรี 5,000,000  -  -  - 5,000,000

38 โครงการระบบสงน้ํา  ค.ส.ล.สายหนองอีดวน ชลประทานกาญจนบุรี 3,100,000  -  -  - 3,100,000

39 โครงการซอมแซมอาคารระบายน้ําฝายตาตุม ชลประทานกาญจนบุรี 450,000  -  -  - 450,000

40 โครงการปรับปรุงสะพานขามคลองซอย ฝายสงน้ํา
และบํารุงรักษาที่ 1

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

41 โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ําสายใหญ 2
 ขวา (ระยะ 3) และอาคารประกอบ ฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาที่ 1

ชลประทานกาญจนบุรี 15,000,000  -  -  - 15,000,000

42 โครงการปรับปรุงคันคลองระบายน้ํา สายใหญจรเข
สามพัน

ชลประทานกาญจนบุรี 20,000,000  -  -  - 20,000,000
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43 โครงการฝายทดน้ําหวยวังน้ําเขียวพรอมขุดลอก หมู 4
 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 33,000,000  -  -  - 33,000,000

44 โครงการฝายทดน้ําบานใหมพัฒนา หมู 2               
 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 23,000,000  -  -  - 23,000,000

45 โครงการฝายบานเหียงงาม หมู 9 ต.หนองประดู       
  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 25,000,000  -  -  - 25,000,000

46 โครงการฝาย กองพันทหารราบที่ 1 หมู 1              
    ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 25,000,000  -  -  - 25,000,000

47 .โครงการฝายบานหวังใหม หมู 14 ต.รางสาลี่          
 อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

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

48 โครงการฝายทดน้ําหวยชนะพรอมระบบสงน้ํา 
หมูบานกลาง ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 35,000,000  -  -  - 35,000,000

49 โครงการฝายทดน้ําบานชองกระทิง หมู 4  ต.ชอง
สะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

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

50 โครงการฝายวัดสระกลอย หมู 5 ต.รางสาลี่  อ.ทา
มวง จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 35,000,000  -  -  - 35,000,000

51 โครงการฝายทดน้ําหวยลุมสุมใหญ 1 หมู 5  ต.ลุมสุม
    อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 25,000,000  -  -  - 25,000,000

52 โครงการอาคารบังคับน้ําบาน   ทาไมรวกพรอมระบบ
สงน้ํา หมู 2  ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 35,000,000  -  -  - 35,000,000

53 โครงการฝายทดน้ําบานทุงกระบ่ํา หมู 4  ต.ทุงกระบ่ํา
    อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

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

54 โครงการฝายบานน้ําลาด หมู 3 ต.ทุงกระบ่ํา           
  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 25,000,000  -  -  - 25,000,000

55 โครงการฝายบานหนองตากาย หมู 1 ต.หนองประดู  
   อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 25,000,000  -  -  - 25,000,000
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56 โครงการอางเก็บน้ําหวยตะกวด หมู 4 ต.เขาโจด       
   อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

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

57 โครงการฝายหนองเค็ด 1 หมู 2 ต.หนองนกแกว      
   อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

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

58 โครงการฝายหนองเค็ด 2 หมู 2 ต.หนองนกแกว      
  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

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

59 โครงการอางเก็บน้ําหวยแมกระบาล หมู 12 ต.บาน
เกา อ.เมือง    จ.กาญจนบุรี

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

60 โครงการอางเก็บน้ําหวยโพพา หมู 2 ต.บองตี้          
   อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 35,000,000  -  -  - 35,000,000

61 โครงการฝายบานหินสีพัฒนา 1 พรอมระบบสงน้ํา หมู
 12 ต.จรเขเผือก อ.ดานมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 35,000,000  -  -  - 35,000,000

62 โครงการระบบสงน้ําฝายบานหนองบาง หมู 5 ต.ลิ้น
ถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

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

63 โครงการระบบสงน้ําอางเก็บน้ําบานเนินสวรรค ระยะ
ที่ 4 หมู 5 ต.จรเขเผือก อ.ดานมะขามเตี้ย  จ.
กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 25,000,000  -  -  - 25,000,000

64 โครงการแกมลิงบานเกาะบุก หมู 1 ต.หนองเปด       
  อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

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

65 โครงการแกมลิงบานหวยตะกวน หมู 4 ต.เขาโจด     
   อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 25,000,000  -  -  - 25,000,000

66 โครงการอาคารปองกันตลิ่งบานทาเสด็จ หมู 1         
 ต.จรเขเผือก อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 25,000,000  -  -  - 25,000,000

67 โครงการระบบสงน้ําฝายทดน้ําบานหนองรีอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฝงขวา ต.หนองรี อ.หนอง
ปรือ จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 20,000,000  -  -  - 20,000,000
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68 โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคหัวงาน โครงการสง
น้ําและบํารุงรักษา ทามะกา จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 2,000,000  -  -  - 2,000,000

69 โครงการซอมแซมลานกีฬาเอนกประสงค โครงการ
ชลประทานกาญจนบุรี

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

70 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําพุตะเคียน ชลประทานกาญจนบุรี 2,500,000  -  -  - 2,500,000
71 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสวนแผนงาน หมุ 1      

 ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
ชลประทานกาญจนบุรี 1,000,000  -  -  - 1,000,000

72 โครงการซอมแซมบานพักขาราชการสวนแผนงาน     
   หมู 1 ต.มวงชุม อ.มวงชุม จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 800,000  -  -  - 800,000

73 โครงการซอมเสริมคันอางเก็บน้ําบานพุน้ํารอน ชลประทานกาญจนบุรี 340,000  -  -  - 340,000
74 โครงการซอมแซมลาดคันคลองฝงขวาคลองหนอง

ขาว-หนองโรง
ชลประทานกาญจนบุรี 740,000  -  -  - 740,000

75 โครงการกอสรางอาคารที่ทําการฝายกอสราง หมู 1   
  ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 4,800,000  -  -  - 4,800,000

76 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการสวนแผนงาน หมู 1 
  ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 5,850,000  -  -  - 5,850,000

77 โครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถสวนแผนงาน หมู 1 
  ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 850,000  -  -  - 850,000

78 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและระบบประปา
บริเวณสวนแผนงาน หมู 1 ต.มวงชุม อ.ทามวง  จ.
กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 750,000  -  -  - 750,000

79 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําบริเวณสวนแผนงาน
      หมู 1 ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 850,000  -  -  - 850,000

80 โครงการซอมแซมปายโครงการสํานักงานโครงการ
ชลประทานกาญจนบุรี

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

81 โครงการซอมแซมหินทิ้งอางเก็บน้ําบานพุมวง ชลประทานกาญจนบุรี 1,600,000  -  -  - 1,600,000
82 โครงการซอมแซมหินทิ้งอางเก็บน้ําลําทรายตอนบน ชลประทานกาญจนบุรี 1,850,000  -  -  - 1,850,000
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83 โครงการซอมแซมที่ทําการโครงการและอาคาร
ประกอบ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา จ.
กาญจนบุรี

ชลประทานกาญจนบุรี 9,880,000  -  -  - 9,880,000

84 โครงการฝกอบรมการจัดการฟารมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

ศูนยสงเสริมเยาวชนฯ 1,300,000  -  -  - 1,300,000

85 โครงการฝกอบรมการตลาดและการผลิตพืชผักอินทรีย ศูนยสงเสริมเยาวชนฯ 1,600,000  -  -  - 1,600,000

86 โครงการการสัมมนาเครือขายเยาวชนเกษตรอาเซียน ศูนยสงเสริมเยาวชนฯ 600,000  -  -  - 600,000
87 โครงการคายเยาวชนเกษตรไทย ศูนยสงเสริมเยาวชนฯ 650,000  -  -  - 650,000
88 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายเยาวชน

เกษตร
ศูนยสงเสริมเยาวชนฯ 312,000  -  -  - 312,000

89 โครงการสงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

2,761,900  -  -  - 2,761,900

90 โครงการปรับปรุงแหลงน้ําและเพิ่มศักยภาพเสนทาง
เดินของน้ํา

สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 32,000,000

91 โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดกาญจนบุรี

 -  -  -  -  -

92 โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดกาญจนบุรี

 -  -  -  -  - 

93 โครงการผลิตพันธุสัตวน้ํา ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดกาญจนบุรี

 -  -  -  -  -

94 โครงการสนับสนุนโครงการหลวงดานการประมง ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดกาญจนบุรี

 -  -  -  -  -



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

39 31  -  - 56
49,029,000 120,321,000 0 0 169,350,000

1 โครงการสงเสริม/สนับสนุนการทําเกษตรพอเพียง
และการปลูกพืชแบบผสมผสาน

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

20,000 20,000  -  - 40,000

2 โครงการสงเสริม/สนับสนุนกลุมเลี้ยงสุกร องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 20,000  -  - 20,000

3 โครงการสงเสริม/สนับสนุนกลุมเลี้ยงปลาน้ําจืด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 20,000  -  - 20,000

4 โครงการสงเสริม/สนับสนุนกลุมแปรรูปอาหารเพื่อ
เสริม/สนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน(กลุมโคเชร)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

20,000  -  -  - 20,000

5 โครงการตอเติมคลองสงน้ําสถานีสูบน้ํา ดวยพลังงาน
บานยานเจา - หมูที่ 1 (บริเวณหนองสระ) หมูที่ 1 
บานยางเกาะ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

6 โครงการขุดลอกลําหวยนอย หมูที่ 1 บานกลอนโด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 647,000  -  - 647,000

7 โครงการขุดลอกคลองบานกลอนโด หมูที่ 2 บาน
กลอนโด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

800,000  -  -  - 800,000

8 โครงการขุดลอกลําหวยทาเสาทอง หมูที่ 2 บานกลอน
โด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 1,500,000  -  - 1,500,000

9 โครงการขุดลอกลําหวยลุมดงยาง -เดอะเลกาซี่ หมูที่ 
2 บานกลอนโด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

5,300,000 5,300,000  -  - 10,600,000

10 โครงการปรับปรุงทอสงน้ําสถานีสูบน้ําดวย ไฟฟาบาน
ลุมดงยาง หมูที่ 2 บานกลอนโด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

150,000  -  -  - 150,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

11 โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําบริเวณบาน นายอาวุฒิ 
ขุนแสน - บานนายสละ ใจแปน หมูที่ 2            
บานกลอนโด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

3,000,000 3,000,000  -  - 6,000,000

12 โครงการขุดลอกลําหวยโปงฤาษี - หมูที่ 5          
บานทุงมะขามเฒา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

2,526,000 2,526,000  -  - 5,052,000

13 โครงการขุดลอกลําพระยาพายเรือ หมูที่ 2 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 980,000  -  - 980,000

14 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

15 โครงการขุดลอกสระน้ําลุมเสารหงษ หมูที่ 6 บาน
หนองตะครอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 310,000  -  - 310,000

16 โครงการซอมแซมคลองสงน้ําบานยานเจา หมูที่ 7 
บานยานเจา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1,900,000 1,900,000  -  - 3,800,000

17 โครงการขุดลอกลําหวยลําพระยาพายเรือ หมูที่ 7 
บานยานเจา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

960,000  -  -  - 960,000

18 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานยานเจา 
หมูที่ 7 บานยานเจา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 1,500,000  -  - 1,500,000

19 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ําลําพระยาพายเรือ หมูที่
 7 บานยานเจา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

250,000  -  -  - 250,000

20 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ จํานวน 1 ไร หมูที่
 8 บานดอนสวาง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

115,000  -  -  - 115,000

21 โครงการเพิ่มเติมคลองสงน้ําดวยไฟฟา หมูที่ 8 บาน
ดอนสวาง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

22 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา หมูที่ 8 บานดอนสวาง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 80,000,000  -  - 80,000,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

23 โครงการขุดลอกสระน้ํา (นางกาญจนา ชาวไทย) หมูที่
 9

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

500,000  -  -  - 500,000

24 โครงการ กอสรางฝายน้ําลนลําหวยถลุง หมูที่ 10 
บานเขาปูคง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

25 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณหมู 10 บานเขาปูคง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1,580,000  -  -  - 1,580,000

26 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานเขาปูคง 
หมูที่ 10 บานเขาปูคง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1,500,000  -  -  - 1,500,000

27 โครงการเรียงหินตามแนวตลิ่งลําภาชี ม.5 ม.9 ตําบล
กลอนโด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

28 โครงการกอสรางประตูปด-เปดน้ําลําหวยถลุง หมู 10
 บานเขาปูคง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000  -  -  - 100,000

29 โครงการซอมแซมประตูปด-เปดน้ําลําหวยถลุง       
(ตัวสุดทาย )หมู 10 บานเขาปูคง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 250,000  -  - 250,000

30 โครงการปรับปรุงสระน้ําวัดเขาปูคง หมู 10 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000  -  -  - 100,000

31 โครงการฟนฟูอนุรักษแหลงน้ํารางพลวง หมู 11 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000  -  -  - 100,000

32 โครงการจัดทําปุยหมักและสงเสริมการใชปุยหมัก
ภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานยางเกาะ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 50,000  -  - 50,000

33 โครงการจัดตั้งกองทุนเกษตรกร หมูที่ 2 บานกลอนโด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 50,000  -  - 50,000

34 โครงการกอสรางโรงสีขาวชุมชน หมูที่ 2 บานกลอนโด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

168,000  -  -  - 168,000

35 โครงการกอสรางยุงฉางเก็บขาว(ลานอเนกประสงค
เดิม) หมูที่ 3 บานแหลมทอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

400,000  -  -  - 400,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

36 โครงการกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อเพื่อขุน และ
พัฒนาสายพันธตําบลกลอนโด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000 200,000  -  - 400,000

37 โครงการสงเสริมผลิตพันธขาวชุมชน ตําบลกลอนโด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000  -  -  - 100,000

38 โครงการสงเสริมเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ตําบล
กลอนโด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000  -  -  - 100,000

39 โครงการจัดตั้งศูนยผสมเทียมและรักษา พยาบาลสัตว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000  -  -  - 100,000

40 โครงการใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

150,000 150,000  -  - 300,000

41 โครงการสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย หมูที่ ๓ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

10,000  -  -  - 10,000

42 โครงการสงเสริมดาการเกษตร(ทําปุยหมัก)             
หมูที่ ๑-๑๑

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

30,000 30,000  -  - 60,000

43 โครงการสงเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร      
บานวังเขมร หมูที่ ๑-๑๑

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

50,000  -  -  - 50,000

44 โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโค หมูที่ ๑-๑๑ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000  -  -  - 200,000

45 โครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรบานวังเขมร 
หมูที่ ๙

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

500,000 500,000  -  - 1,000,000

46 โครงการสรางโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑทางดานพืช
และสัตว หมูที่ ๗

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

20,000 20,000  -  - 40,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

47 โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงองคการบริหารสวนตําบลทาเสา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

80,000 80,000  -  - 160,000

48 โครงการขุดลอก ลําหวย สระ คลอง ฝาย อางเก็บน้ํา 
ภายในตําบลบองตี้

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

800,000 800,000  -  - 1,600,000

49 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ํากออิฐบลอกเพิ่ม
ความสูงของคลองคอนกรีต คูน้ํา หมูที่ 9 บริเวณแยก
จากคลองชลประทานฝงซาย

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

50,000  -  -  - 50,000

50 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําชลประทานไสไก 
บริเวณ หมูที่ 9

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 300,000  -  - 300,000

51 โครงการกอสรางคอนกรีตดาดคูสงน้ํา หมูที่ 10 
บริเวณบานนางมาลี นิลบดี ถึงถนนทุงฝด-กระตายเตน

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

52 โครงการกอสรางประตูน้ําพรอมฝายกั้นน้ําบริเวณสุด
เขตเทศบาลตําบลดอนขมิ้นเชื่อมตอตําบลทาผาหมูที่ 4

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 3,200,000  -  - 3,200,000

53 โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําจากสระน้ํารวมใจถึง
บานนางแวน บุญประสพ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 2,268,000  -  - 2,268,000

54 โครงการสงเสริมการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

55 โครงการสงเสริมอาชีพและสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ
สินคา OTOP

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 100,000  -  - 200,000

56 โครงการกอสรางโรงสีขาวชุมชนหมูที่ 1 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

950,000  -  -  - 950,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

3 3 3 3 3
2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 11,600,000

1 โครงการตลาดกลางสินคาเกษตร องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

2 โครงการ 1 ตําบลเกษตร 1 รานคาชุมชนยั่งยืน องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000

3 โครงการ ตนกลา SMART ORGANIC FARMER องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และการคาชายแดน

133 1,074,351,950 102 499,081,700 67 382,635,250 24 95,482,000 24 97,153,000

โครงการของจังหวัด 7 337,257,600 7 134,383,600 4 66,069,000 4 67,567,000 4 69,238,000

โครงการของกระทรวง กรม 12 125,000,000 2 125,000,000  -  -  -  -  -  - 

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 94 502,434,350 73 212,783,100 43 289,651,250  -  -  -  - 

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 20 109,660,000 20 26,915,000 20 26,915,000 20 27,915,000 20 27,915,000

บทที่ 5
สรุปบัญชีขอมูลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)

    วิสัยทัศน :  เมืองแหงความสุข  การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

    ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

102 67 24 24 133
499,081,700 382,635,250 95,482,000 97,153,000 1,074,351,950

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 โครงการจังหวัด 7 4 4 4 7

 สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการคาชายแดน

134,383,600 66,069,000 67,567,000 69,238,000 337,257,600

1 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
เชื่อมโยง โดยแผนการจัดการ"เที่ยวเมืองกาญจนเที่ยว
ทะเลได"

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สํานักงาน
การทองเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดกาญจนบุรี

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

2 โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน เสริมสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

27,500,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 87,500,000

3 โครงการสงเสริมผุประกอบการ SE และ SME สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

7,668,000 8,431,000 9,269,000 10,200,000 35,568,000

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และพื้นที่เชื่อมโยง

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

500,000  -  -  - 500,000

5 โครงการสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะแรงงานที่สอดคลองกับความตองการพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

210,000 210,000 210,000 210,000 840,000

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน :  เมืองแหงความสุข  การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

6 โครงการเสริมสรางความสัมพันธและการคากับกลุม
ประเทศลุมแมน้ําโขงและประเทศอื่นๆ

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

6,060,000 6,600,000 7,260,000 8,000,000 27,920,000

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนสงและ
โครงสรางพื้นฐาน

สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หนวยงานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

87,445,600 30,828,000 30,828,000 30,828,000 179,929,600

2  -  -  - 12
125,000,000 0 0 0 125,000,000

1 โครงการกอสรางทางกลวงหมายเลข 323 ตอน ปาก
กิเลน-น้ําตกไทรโยคใหญ

ศูนยสรางทางกาญจนบุรี 60,000,000  -  -  - 60,000,000

2 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 3229 ตอน 
ลําทราดานแมธะมี่(เขตแดนไทย/พมา)

ศูนยสรางทางกาญจนบุรี 65,000,000  -  -  - 65,000,000

3 โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม  -  -  -  -  - 

4 โครงการพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตรกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2564 สูการปฏิบัติ

กระทรวงอุตสาหกรรม  -  -  -  -  - 

5 โครงการจัดทําฐานขอมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
ชี้นําเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

กระทรวงอุตสาหกรรม  -  -  -  -  - 

6 โครงการสํารวจสถานประกอบการในภูมิภาคเพื่อการ
กําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมใหกับ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

กระทรวงอุตสาหกรรม  -  -  -  -  - 

7 โครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค

กระทรวงอุตสาหกรรม  -  -  -  -  - 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 โครงการของ กระทรวง กรม



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

8 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค(OPOAI)

กระทรวงอุตสาหกรรม  -  -  -  -  - 

9 โครงการสรางและพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมรักษ
สิ่งแวดลอม

กระทรวงอุตสาหกรรม  -  -  -  -  - 

10 โครงการการบริหารจัดการน้ําและวางระบบธรรม
มาภิบาลสิ่งแวดลอม

กระทรวงอุตสาหกรรม  -  -  -  -  - 

11 โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู
อุตสาหกรรมสีเขียว

กระทรวงอุตสาหกรรม  -  -  -  -  - 

12 โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใชทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญา(มผช.)

กระทรวงอุตสาหกรรม  -  -  -  -  - 

73 43  -  - 94
212,783,100 289,651,250 0 0 502,434,350

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลอน 
โดพัฒนาซอย 4 (ทางเขา รร.บานกลอนโด) หมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

226,200  -  -  - 226,200

2 โครงการปรังปรุงถนนลูกรังบดอัดแนนสาย กลอนโด
พัฒนาซอย 9 หมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

154,000  -  -  - 154,000

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลอนโด
 ซอย 1(บานนายแดง) หมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1,024,000  -  -  - 1,024,000

4 โครงการกอสรางถนนลาดยางลุมทาขอย-ลุมดงยาง 
หมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

5,500,000  -  -  - 5,500,000

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 2 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

27,000  -  -  - 27,000

6 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบดอัด แนน ซอย
 7 หมูที่ 2 บานกลอนโด

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

110,000  -  -  - 110,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

7 โครงการปรังปรุงถนนลูกรังสายหมูที่ 2 - หมูที่ 8 
(ทางสาธารณะหลังวัดดอนสวาง)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

90,000  -  -  - 90,000

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3     
หมูที่ 3 บานแหลมทอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

76,800  -  -  - 76,800

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6     
หมูที่ 3 บานแหลมทอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

256,000  -  -  - 256,000

10 โครงการกอสรางสะพานขามลําหวยถลุง หมูที่ 3 
บานแหลมทอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1     
หมูที่ 5

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

3,840,000 3,840,000  -  - 7,680,000

12 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานหนองแก - บน
เนิน (บานลุงมนัส) หมูที่ 6 บานหนอง ตะครอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

13,200,000 13,200,000  -  - 26,400,000

13 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายรวมใจ 3 หมูที่ 6 
บานหนองตะครอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 4,290,000  -  - 4,290,000

14 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10    
บานเขาปูคง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 15,000,000  -  - 15,000,000

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3      
หมูที่ 10 บานเขาปูคง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

256,000  -  -  - 256,000

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4      
หมูที่ 10 บานเขาปูคง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1,024,000  -  -  - 1,024,000

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 14   
หมูที่ 10 บานเขาปูคง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

2,300,000  -  -  - 2,300,000

18 โครงการปรับปรุงถนนขางศาลาอเนกประสงค        
ขางโรงเรียนวัดหนองบัว

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

12,000  -  -  - 12,000

19 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณภายในหมูบาน หมูที่ 6 
บานทุงหนองตะครอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

10,000  -  -  - 10,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

20 โครงการติดตั้งไฟสองสวาง บริเวณแยกบานแหลมทอง
 หมูที่ 1

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

90,000  -  -  - 90,000

21 โครงการติดตั้งไฟฟารายทางบริเวณทางแยกเขา 
โรงเรียนวัดยางเกาะ หมูที 1

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000  -  -  - 200,000

22 โครงการไฟฟาสาธารณะรายทาง หมูที่ 2 บานกลอนโด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

23 โครงการติดตั้งไฟฟารายทางภายในหมูบาน  หมูที่ 3 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

80,000  -  -  - 80,000

24 โครงการติดตั้งไฟฟารายทางบริเวณทางแยกเขา ถนน
เสนหมู 6 - หมู. 8 หมูที 6

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000  -  -  - 200,000

25 โครงการไฟแสงสวางรายทางถนนสายหลัก หมูที่ 6 
บานหนองตะครอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

26 โครงการจัดทําปายจราจร และปายชื่อหมูบาน หมูที่ 
6 บานหนองตะครอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

20,000  -  -  - 20,000

27 โครงการติดตั้งปายจราจรภายในหมูบาน หมูที่ 9   
บานชุกกระเพรา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

99,000  -  -  - 99,000

28 โครงการติดตั้งไฟเตือนการจราจรภายในหมูบาน      
หมูที่ 4 บานหนองบัว

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

50,000  -  -  - 50,000

29 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน หมูที่ 9
 บานชุกกระเพรา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

10,000  -  -  - 10,000

30 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (จากบาน
นางอารมณ ถึงลําหวยสาธารณะ)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

150,000  -  -  - 150,000

31 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (เสนหลัง
โรงเรียนบานหนองกรด เชื่อมตอ ม.9)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

60,000  -  -  - 60,000

32 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (บริเวณบาน
ครูบุญตา ถึงโรงเรียนบานหนองกรด)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

9,000  -  -  - 9,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ
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33 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (หนาที่ทํา
การ อปพร.)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

170,000  -  -  - 170,000

34 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟสทติ
กคอนกรีตสายบานหนองนกแกว-บานหนองปลิง    
หมูที่ 1

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

19,240,000  -  -  - 19,240,000

35 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟสทติ
กคอนกรีตสายบานหนองเค็ด-บานบอทอง หมูที่ 2 
(ตอเนื่อง)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

5,035,000  -  -  - 5,035,000

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองจั่น หมูที่ 4 บานหนองจั่น

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 403,000  -  - 403,000

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตาดํา
 อายุวรรณ หมูที่ 4

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

849,600  -  -  - 849,600

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนแกว
สาสุข หมูที่ 4

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 398,250  -  - 398,250

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนนาง
สาหราย หมูที่ 4

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

500,000  -  -  - 500,000

40 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะตอจากเดิมสาย
หนองรี-หนองกราง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 100,000  -  - 100,000

41 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังหรือหินผุพรอม
เกลี่ยแตงเรียบ ม.2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000 200,000 - - 400,000

42 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังหรือหินผุพรอม
เกลี่ยแตงเรียบ ม.2 สายไรนายทองแดง - นายชมภู

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

500,000 500,000 - - 1,000,000

43 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังหรือหินผุพรอม
เกลี่ยแตงเรียบ ม.3

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

50,000 50,000 - - 100,000

44 โครงการถนนลูกรัง สายหนอบุญ -ไผสี (หมูที่ 17 
บานไผสีทอง)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

250,000  -  -  - 250,000
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45 โครงการถนนลาดยาง หมูที่ 1 เชื่อม หมูที่ 13 (หมูที่
 1 บานสระลงเรือ)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 200,000  -  - 200,000

46 โครงการถนนคอนกรีต (ตอจากเดิม) หมูที่ 10 บาน
ยางทอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 350,000  -  - 350,000

47 โครงการถนนลาดยาง สายกรอกตาโพธิ์ -หนองเจริญ
สุข (หมูที่ 12 บานกรอกตาโพธิ์)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 200,000  -  - 200,000

48 โครงการบอซัมเมิรท หนองกราน -หวยหินชา (หมูที่ 
13 บานหนองปลอดภัย)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 300,000  -  - 300,000

49 โครงการไฟฟาสาธารณะ (ตอจากเดิม) หมูที่ 15 บาน
วังรักษ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 250,000  -  - 250,000

50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.วิเศษสิงห ซ.โพธิ์ทอง 
ซ.มาลัยทอง ซ กันตพงษ ซ ทองคําดี ซ แกวเขียว

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 500,000  -  - 500,000

51 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสันติ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

600,000  -  -  - 600,000

52 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยมูลเงิน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

2,400,000  -  -  - 2,400,000

53 โครงการกอสรางดาดรางระบายน้ํา ซอยทรายทอง 
บริเวณบานนายธีระ ประยูรไทย เชื่อม บานนายสม
จิตร รักซอน

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 100,000  -  - 100,000

54 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง - ซ.โปรงตาสุข  หนองแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 600,000  -  - 600,000

55 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.ภักดี องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 800,000  -  - 800,000

56 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซ.ศรีสุกใส องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 320,000  -  - 320,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ
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57 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซ.มูลเงิน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 320,000  -  - 320,000

58 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 60,000  -  - 60,000

59 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดไพรมโคท ซ.โปง
ขาม เชื่อม ซ.4 หมูที่ 14 บานศรีสวรรค

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1,710,000  -  -  - 1,710,000

60 โครงการกอสรางถนน คสล.บานหวยหวาย บริเวณ
บานนายวิรัตน วิเศษสุรสิทธิ์ เชื่อมซอย 4 หมูที่ 5 
บานศรีสุขเจริญ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

61 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยราษฎรบํารุง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

150,000  -  -  - 150,000

62 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณทางเขาบานนาง
เมี้ยน เอี่ยมจัด เชื่อมบานนางประนอม แซตั้ง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 150,000  -  - 150,000

63 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยรวมพัฒนา หมูที่ 4 
เชื่อมหมูที่ 2 บานใหมพัฒนา

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

3,750,000  -  -  - 3,750,000

64 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ซอยรวม
พัฒนา หมูที่ 4 บานหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล 
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เชื่อม บานหนองหูชาง หมู
ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 - 3,750,000  -  - 3,750,000

65 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล (หนา รพ.
สต.หนองปลาไหล) เชื่อมหมูที่ 5 บานศรีสุขเจริญ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

66 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอสพัลลติกคอนกรีต 
ซอยนันทอินทร หมูที่ 1

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

4,800,000 4,800,000  -  - 9,600,000

67 โครงการปรับปรุงขยายถนนเดิมเปน 4 ชองจราจร 
บริเวณสี่แยกบานหนองผักแวน หมูที่ 1

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

25,000,000 25,000,000  -  - 50,000,000
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68 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายซอยชายหวย หมูที่
 1 บานหนองผักแวน เชื่อมกับหมูที่ 9 ตําบลองคพระ
 จังหวัดสุพรรณบุรี

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

14,817,000 148,170,000  -  - 162,987,000

69 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพุอี
เหม็น หมูที่ 1 ถึง หมูที่ 6

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

6,600,000 6,600,000  -  - 13,200,000

70 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพรอมวางทอลอด
 สายซอยหนองตะโก หมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

400,000 400,000  -  - 800,000

71 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมวางทอ
ลอด บริเวณหนองไมแกน -พุไมนวล หมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1,600,000 1,600,000  -  - 3,200,000

72 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณซอยใจดี 
หมูที 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

300,000 300,000  -  - 600,000

73 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนา
วัดเขาขามสามัคคีธรรม หมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

550,000 550,000  -  - 1,100,000

74 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัด
เขาหินตั้ง หมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

550,000 550,000  -  - 1,100,000

75 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณซอยหุบ
เขารัง หมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1,000,000 1,000,000  -  - 2,000,000

76 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
นกกระจอกเทศ หมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

77 โครงการกอสรางวางทอลอดถนนบล็อคคอนเวิรส 
บริเวณบานลุงเฮง หมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

500,000 500,000  -  - 1,000,000

78 โครงการกอสรางวางทอลอดถนนบล็อคคอนเวิรส 
บริเวณบานนางสมบัติ ขําเปลี่ยน หมูที 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

500,000 500,000  -  - 1,000,000

79 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ทางเขาวัดถ้ําเนรมิต หมูที่ 3

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

8,500,000 8,500,000  -  - 17,000,000
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80 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุหวาย
 หมูที 3

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

6,600,000 6,600,000  -  - 13,200,000

81 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานพันแปลง หมูที 3

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

19,800,000 19,800,000  -  - 39,600,000

82 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคัน
คลองปาคู หมูที่ 3

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

9,900,000 9,900,000  -  - 19,800,000

83 โครงการจัดทําเกาะกลางถนน หมู 2 จากหนารานชัย
ซุปกีบวัว-หนาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

84 โครงการกอสรางสะพานลอย หมู 2 หนาโรงเรียนวัด
วังขนายทายิการาม

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

12,000,000  -  -  - 12,000,000

85 โครงการกอสรางถนน คสล. และกอสรางรางระบาย
น้ํารูปตัวยูพรอมฝาคสล. วางทอระบายน้ํา คสล. 
บริเวณซอยตรอกโพธิ์ฝงขวา หมูที่ ๘ ตําบลหนองขาว 
(บานทิดนิตย)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

220,000  -  -  - 220,000

86 โครงการกอสรางทางเทา คสล. และกอสรางราง
ระบายน้ํารูปตัวยูพรอมฝา คสล. บริเวณถนนเทศบาล
 ๒ ปลายซอยฝงซาย หมูที่ ๕ ตําบลหนองขาว

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

85,000  -  -  - 85,000

87 โครงการกอสรางถนน คสล. และกอสรางทางเทา 
คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณถนน
เทศบาล ๗ ซอย ๒ หมูที่ ๘ ตําบลหนองขาว

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

140,500  -  -  - 140,500

88 โครงการปรับปรุงซอมแซมไหลทางโดยวิธี Over ray 
ม.1 ทามวง - หนองขาวบริเวณทางรถไฟถึงคอ
สะพานหาแยก

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

200,000  -  -  - 200,000

89 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ซอย 3 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

280,000  -  -  - 280,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

90 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ซอย 
13

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

280,000  -  -  - 280,000

91 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ม.2 ซอย 3 ทายซอย

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

240,000  -  -  - 240,000

92 โครงการขยายไหลถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
บริเวณปากทางเขาหมูที่ 2

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

56,000  -  -  - 56,000

93 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 
บริเวณบานนายพลอย แกวบัวดี

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

486,000  -  -  - 486,000

94 โครงการกอสรางถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 4 
บานหนองกลางพง บริเวณบานนายบรรเทิง ยางสวย

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

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

20 20 20 20 20
26,915,000 26,915,000 27,915,000 27,915,000 109,660,000

1 โครงการสานสัมพันธการคาการลงทุนกับกลุมประเทศ
 CLMVT

องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 39,600,000

2 โครงการสงเสริมการคาการลงทุนกับประเทศเมียนมา องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000

3 โครงการงานวันพระบิดาการคาไทย องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

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

4 โครงการมหกรรมตลาดสินคาประชารัฐ องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

5 โครงการศูนยขอมูลเพื่อการคาและการพัฒนาประชารัฐ องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000

6 โครงการหอการคาและสภาอุตสาหกรรมแฟร องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

7 โครงการหนึ่งเอสเอ็มอี หนึ่งผูประกอบการ One 
SMEs One Entrepreneur : OSOE

องคกรภาคเอกชน 
(หอการคาไทย)

1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000

8 โครงการการรวมมือกับวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดกาญจนบุรีในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน และการฝกอบรมที่ตองการ รวมทั้งการสงเสริม
ความรู ดานวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาคอุตสาหกรรม

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000

9 โครงการการเปดโลกนวัตกรรมและงานแสดงสินคา
อาเซียน : การสรางนวัตกรรมและออกแบบสินคา 
โดยการสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรวิจัยของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัด

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

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

10 โครงการรวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กาญจนบุรีในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต
ใหแกสถานประกอบการตาง ๆ โดยการจัดฝกอบรม
และจัดใหมีที่ปรึกษาเขาไปใหคําแนะนําแกโรงงาน
ตาง ๆ

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000

11 โครงการพัฒนาการบรรจุหีบหอเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม : 
จัดอบรมและชวยออกแบบผลิตภัณฑ

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

12 โครงการปรับแผนธุรกิจ SMEs องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

13 โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000



ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ หนวย
ดําเนินการ

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

ลําดับ บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ

14 โครงการการพัฒนาผูประกอบการ SMEs ใน
ภาคอุตสาหกรรม B2B รวมกับสถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

110,000 110,000 110,000 110,000 440,000

15 โครงการศึกษาและจัดทําแนวทางการบริหารจัดการ
น้ําสําหรับภาคอุตสาหกรรมอยางบูรณาการที่
สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

125,000 125,000 125,000 125,000 500,000

16 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
"หอการคา & สภาอุตสาหกรรม แฟร"

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 10,000,000

17 โครงการรวมกับภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงการ 
“จับคูธุรกิจ” ในจังหวัดกาญจนบุรี

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000

18 โครงการศึกษาดูงานและการประชุมสัญจร 
(ตางประเทศ)

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

800,000 800,000 800,000 800,000 3,200,000

19 โครงการศึกษาดูงานและการประชุมสัญจร (ใน
ประเทศ)

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000

20 โครงการความรวมมือดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืนในภูมิภาค : จัดการอบรมสัมนนารวมกับสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการ
มหาชน)

องคกรภาคเอกชน     
(สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี)

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000





 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางสังคมเปนสุขและสังคมแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุมเปาหมาย 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการเมืองกาญจน เมืองแหงความสุข 

 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ กําหนดเปาหมาย
การพัฒนาท่ีตองการใหคนไทยมีคุณลักษณะท่ีเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มี
สุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี โดยไดกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนา
เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีความสุข 
     จังหวัดกาญจนบุรี ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาใหจังหวัด
กาญจนบุรีเปนเมืองแหงความสุข โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
สําคัญในการเสริมสรางสังคมแหงความสุข และสังคมแหงการเรียนรู 
และเพ่ือใหบรรลุตามวิวัยทัศนการพัฒนาท่ีกําหนด จึงไดจัดทําโครงการ 
“เมืองกาญจน เมืองแหงความสุข” 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ  ๑. เพ่ือสรางกระแสใหประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีใหความสําคัญกับ
การใชความสุขท่ีตนกําหนดข้ึนเปนเปาหมายหลักในการดําเนินชีวิต 
2. เพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนใน
การใชความสุขท่ีตนกําหนดข้ึนเปนเปาหมายหลักในการทํางาน 
๓. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามธรรมนูญความสุขท่ี
กําหนดข้ึน 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

๑.จังหวัดกาญจนบุรีสามารถกําหนดธรรมนูญแหงความสุขได 
๒. รอยละ ๘๐ ของหมูบานในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี สามารถนํา
แนวคิดการใชตัวชี้วัดความสุขเปนกรอบในการดําเนินชีวิตของประชาชน
ไปปฏิบัติได 
๓.มีชุมชนตนแบบในการสรางความสุขใหกับคนในชุมชนไดอยางนอย 
๒๕ แหง 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ๑. สามารถสรางกระแสใหประชาชนรับรูแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยตัวชี้วัดความสุข 
๒.สามารถสรางการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ใน
การกําหนดธรรมนูญความสุข และใชตัวชี้วัดความสุขเปนกรอบการ
ดําเนินชีวิต 
๓.มีชุมชนตนแบบในการใชธรรมนูญความสุข และใชตัวชี้วัดความสุข
เปนกรอบการดําเนินชีวิต 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 



 ๒

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาส 
การเขาถึงบริการของรัฐ 
ดานท่ี 4  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและ 
สุขภาพของประชาชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๑ การสรางความเปนธรรมในสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา  
ในสังคม 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เปาประสงค ความสุขท่ียั่งยืน 
 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 43,863,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๑. การสรางกระแสใหประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีใหความสําคัญกับ
การใชความสุขท่ีตนกําหนดข้ึนเปนเปาหมายหลักในการดําเนินชีวิต 
๒. การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีในการ
กําหนดธรรมนูญความสุข ตัวชี้วัดความสุข และ ขับเคลื่อนโครงการ 

๓.การสรางทีมงานคุณภาพเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 

๔.การพัฒนาความรูแกผูเก่ียวของ 

๕.การพัฒนาเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการ 

๖. การพัฒนาสื่อสาร สรางการรับรูใหกับประชาชน 

๗. การควบคุมและติดตามผล 

งบประมาณ ๔๓,๘๖๓,๐๐๐ บาท แยกเปน 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

๑๒,๙๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๓๒๑,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๓๒๑,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๓๒๑,๐๐๐ 
บาท 

ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรี 

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางสังคมเปนสุขและสังคมแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุมเปาหมาย 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการจัดทําฐานขอมูลและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

เมืองกาญจน แบบบูรณาการระยะสั้น และระยะยาว 
 

๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล การวางแผน (Planning) เปนข้ันตอนหนึ่งของการบริหารหรือ
การจัดการ(Management) โดยท่ัวๆ ไปการวางแผนเปน
กระบวนการท่ีเก่ียวกับการระบุวัตถุประสงคท่ีตองการ มีการ
กําหนดกลยุทธตางๆ ท่ีจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
เหลานั้นได การวางแผนเปนสิ่งจําเปน เพราะมีสวนทําให
ผูบริหารและเจาหนาท่ีรูแนวทางการดําเนินงานขององคกร ลด
การดําเนินงานท่ีซํ้าซอนหรืองานท่ีสิ้นเปลือง และชวยลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพราะการ
วางแผนท่ีดีจะตองมีการคาดคะเนทิศทางหรือสถานการณใน
อนาคต และวางแผนโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 
จังหวัดกาญจนบุรีจึงสมควรใหมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนเมืองกาญจน เพ่ือนําไปสูการแกปญหาความ
เดือดรอนท้ังหลายโดยการสรางโอกาสใหประชาชนจังหวัด
กาญจนบุรี ไดมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ การพัฒนาระบบ
คุมครองทางสงคม การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต การรวมถึงการ
พัฒนาดานตาง ๆ โดยการเชื่อมโยงบูรณาการกับภาคีการ
พัฒนาในความรวมมือและความรูจากทุกภาคสวน เพ่ือพัฒนา
ชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ
อยางยั่งยืนและม่ันคง 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือใหมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองกาญจน 
2. เพ่ือใหภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคกรตางๆ 
ไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพ่ือสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

รอยละ 80  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ๑. จํานวนกลุมเปาหมายท่ีรวมโครงการ จํานวน 500 คน 

2. จํานวนกลุมเปาหมายท่ีรวมโครงการมีสวนรวมในการ
วิเคราะหปญหาสถานการณและรวมกันจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือเปนมาตรการในการปองกัน แกไขปญหา และ
พัฒนาดานตางๆ เพ่ือประโยชนสุข 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาส 
การเขาถึงบริการของรัฐ 
ดานท่ี 4  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและ 
สุขภาพของประชาชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๑ การสรางความเปนธรรมในสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา  
ในสังคม 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เปาประสงค ความสุขท่ียั่งยืน 
 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 1,771,100 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองกาญนแบบ
บูรณาการ งบประมาณน 677,900 ผูรับผิดชอบ สํานักงาน
จังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจังหวัดกาญจนบุรี 

8.2  กจิกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมแบบประชารัฐ 
งบประมาณ 393,200 ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัดกาญจนบุรี 

8.3  กจิกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการ
จัดทําขอมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



 ๓

งบประมาณ 1,600,๐๐๐ บาท แยกเปน 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

400,000 
บาท 

400,000 
บาท 

400,000 
บาท 

400,000 
บาท 

สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 
8.4  กจิกรรมหลักท่ี 4 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ 1,200,๐๐๐ บาท แยกเปน 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 
300,000 

บาท 
300,000 

บาท 
300,000 

บาท 
300,000 

บาท 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางสังคมเปนสุขและสังคมแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุมเปาหมาย 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุมเปาหมาย 

 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 4 ป พ.ศ.2561 – 2564 

จัดทําแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือใหเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหตรงตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ โดย
ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลในหนวยใหมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน และตามท่ี กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบ
ท่ี 19 ไดดําเนินการสํารวจหนี้สินตางๆ และความเปนอยูของ
กําลังพล ทําใหทราบวากําลังพลบางสวนประสบปญหาในการ
ดํารงชีพ มีรายรับไมเพียงพอกับรายจาย ในปจจุบัน และ
บางสวนเปนหนี้นอกระบบ ทําใหมีปญหาเกิดข้ึน และกระทบ
ตอการปฏิบัติงาน 

 
๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือสงเสริมกิจกรรมรวมกลุมของกลุมแมบานและกําลังพล

ตามความตองการ 
2. เพ่ือสงเสริมทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพ 
3. เพ่ือชวยใหกําลังพลและแมบานมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได  
ลดรายจาย  
 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1.กลุมแมบานมีรายไดเพ่ิมข้ึน 2,000 บาท/เดือน 

2.กลุมกําลังพลลดรายจายปละ 2,000 บาท/เดือน 
 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. กลุมแมบาน กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 19  
ไดทํากิจกรรมตรงตามท่ีกลุมตองการ  
2. กลุมแมบานและกําลังพล กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหาร
ราบท่ี 19 เกิดทักษะและประสบการณ ในการประกอบอาชีพ 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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3.กลุมแมบานและกําลังพล มีอาชีพเสริมรายได ลดรายจาย
ใหกับครอบครัว 

 
6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาส 
การเขาถึงบริการของรัฐ 
ดานท่ี 4  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและ 
สุขภาพของประชาชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๑ การสรางความเปนธรรมในสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา  
ในสังคม 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เปาประสงค ความสุขท่ียั่งยืน 
 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 42,809,300 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมเสริมสรางความม่ันคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ                    
งบประมาณ  1,011,400 บาท 

ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดกาญจนบุรี 
 

8.2  กจิกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยศีลธรรม คุณธรรม  
แกเด็ก เยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณ 1,040,700 ผรูับผิดชอบ สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัดกาญจนบุรี 

8.3  กจิกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมหมูบานชายแดนเขมแข็งคูขนานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
งบประมาณ 1,000,๐๐๐ บาท แยกเปน 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/หนวยเฉพาะกิจลาดหญา 
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8.4  กจิกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมฝกงานเพ่ือสรางเสริมประสบการณทํางานและเพ่ิม
รายได 
งบประมาณ 1,041,3๐๐ บาท แยกเปน 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 
347,100 

บาท 
347,100 

บาท 
347,100 

บาท 
347,100 

บาท 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
กาญจนบุรี 

8.5  กจิกรรมหลักท่ี 5 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรม สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
เพ่ือการสื่อสาร (ภาษาไทย-เมียนมาร -อังกฤษ)    
งบประมาณ 2,106,6๐๐ บาท  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

8.6  กจิกรรมหลักท่ี 6 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมสอนภาษาและวัฒนธรรมสูสัมมาอาชีพ 
งบประมาณ 3,956,6๐๐ บาท แยกเปน 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางสังคมเปนสุขและสังคมแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุมเปาหมาย 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาทุนทางสังคมชุมชนเขมแข็ง 

 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 4 ป พ.ศ.2561 – 2564 

จัดทําแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือใหเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหตรงตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ โดย
ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลในหนวยใหมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน และตามท่ี กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบ
ท่ี 19 ไดดําเนินการสํารวจหนี้สินตางๆ และความเปนอยูของ
กําลังพล ทําใหทราบวากําลังพลบางสวนประสบปญหาในการ
ดํารงชีพ มีรายรับไมเพียงพอกับรายจาย ในปจจุบัน และ
บางสวนเปนหนี้นอกระบบ ทําใหมีปญหาเกิดข้ึน และกระทบ
ตอการปฏิบัติงาน 

 
๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือสงเสริมกิจกรรมรวมกลุมของกลุมแมบานและกําลังพล

ตามความตองการ 
2. เพ่ือสงเสริมทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพ 
3. เพ่ือชวยใหกําลังพลและแมบานมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได  
ลดรายจาย  
 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1.กลุมแมบานมีรายไดเพ่ิมข้ึน 2,000 บาท/เดือน 

2.กลุมกําลังพลลดรายจายปละ 2,000 บาท/เดือน 
 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. กลุมแมบาน กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 19  
ไดทํากิจกรรมตรงตามท่ีกลุมตองการ  
2. กลุมแมบานและกําลังพล กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหาร
ราบท่ี 19 เกิดทักษะและประสบการณ ในการประกอบอาชีพ 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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3.กลุมแมบานและกําลังพล มีอาชีพเสริมรายได ลดรายจาย
ใหกับครอบครัว 

 
6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาส 
การเขาถึงบริการของรัฐ 
ดานท่ี 4  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและ 
สุขภาพของประชาชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๑ การสรางความเปนธรรมในสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา  
ในสังคม 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เปาประสงค ความสุขท่ียั่งยืน 
 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 230,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมการทําเตาหูนมสด                     
งบประมาณ  150,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/ กองพันทหารราบท่ี 2 
กรมทหารราบท่ี 19 
 

8.2  กจิกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟา                 
งบประมาณ  80,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/ กองพันทหารราบท่ี 2 
กรมทหารราบท่ี 19 

 
 

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมความเปนเมืองม่ันคงปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางศักยภาพคนชุมชนในการสรางความม่ันคง 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการเมืองกาญจนปลอดขยะ (Green Kanchanaburi) 

 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเห็นชอบ Roadmap 

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนปฏิบัติ
การแกไขปญหาในพ้ืนท่ีวิกฤตท่ีตองเรงแกไขปญหากําจัดขยะ
มูลฝอยไมถูกตองและตกคางสะสม (6 จังหวัด) เม่ือวันท่ี 26 
สิงหาคม 2557 และไดสั่งการใหดําเนินการแกไขปญหาขยะ
มูลฝอย ท้ังในกรุงเทพมหานคร สวนกลาง สวนภูมิภาค และ
ทองถ่ิน ในทุกมิติ ประกอบดวย ท่ีท้ิงขยะมูลฝอย การแยกขยะ
มูลฝอย การขนขยะมูลฝอย โรงงานกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ โดย
ทันที โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ข้ันตอน คือ 1) กําจัดขยะมูลฝอย
ตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเกา) 2) 
สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ี
เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) เนนการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยต้ังแตตนทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม กําจัดโดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเนนการแปรรูปเปนพลังงาน หรือทํา
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 4) สรางวินัยของ
คนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน เนนใหความรูประชาชน และ
บังคับใชกฎหมาย 
จากสถานการณท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณขยะสะสมใน
พ้ืนท่ี 463,476 ตัน เปนจังหวัดท่ีมีปริมาณขยะสะสมมากท่ีสุด
เปนลําดับ 6 ของประเทศ มีแนวโนมขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไป
กําจัดเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้นสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี จึงเห็นวาจําเปนตองมีแนวทางใน
การแกไขปญหาอยางเรงดวน โดยการเสริมสรางการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนท้ังภาคประชาชน ภาครัฐสวนกลางและสวน
ทองถ่ิน และภาคเอกชน ไดแกสถานประกอบการ และองคกร
เอกชนตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมการลด คัดแยก และใช
ประโยชนขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ใหมี

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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ความยั่งยืนและตอเนื่อง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิด และจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
เพ่ือนําไปสูการหาเทคโนโลยี แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด ท่ีไมสงผล
กระทบตอสิ่ งแวดลอม และใหเกิดการยอมรับของภาค
ประชาชน และชุมชนในพ้ืนท่ี 
 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชน และเยาวชนถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ  
การคัดแยกขยะ และการใชประโยชนขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจากชุมชน 
2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือลดปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีแหลงกําเนิด และเพ่ิมประสิทธิภาพการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชใหม 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 
 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. ปริมาณขยะท่ีนํากลับมาใชประโยชนใหมในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

รอยละ 30  

2. จํานวนของประชาชนท่ีมีความรู ความเขาใจในการลด คัด
แยก และใชประโยชนขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจาก
ชุมชน รอยละ 80 
3. ฐานขอมูลดานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี 
จํานวน 1 ชุด 
4.ศูนยการเรียนรูในการลด  คัดแยก และใชประโยชนขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จํานวน 3 ศูนย 

5. ศูนยสาธิตการลด คัดแยก และใชประโยชนขยะมูลฝอยใน
โรงเรียน จํานวน 6 แหง 

6. หนวยงานราชการ และสถานศึกษา มีการรณรงคไมใช
ถุงพลาสติกและโฟม รอยละ 50 

7. มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบในการจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชน จํานวน 1 แหง 
8. เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ ไดแก คูมือ แผนพับ สื่อ
ประชาสัมพันธ เว็บไซต 3 ประเภท 

9. รณรงคการลดคัดแยกและใชประโยชนขยะมูลฝอย 3 ครั้ง 
5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. ประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในการจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ต้ังแตตนทางใน
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ระดับครัวเรือน 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน ทําใหขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ไดรับการจัดการตามหลักวิชาการ 
 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
ดานท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
ดานท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี 
ธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต          
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๑ การสรางความเปนธรรมในสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร ๙  การปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน มีกลยุทธ ดังนี้ 
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ความม่ันคง 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เปาประสงค ความสุขท่ียั่งยืน 
 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 12,000,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมการบริหารโครงการ     
งบประมาณ   234,800  บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 

8.2  กจิกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมจัด ทําฐานขอมูลดานการจั ดการขยะมูลฝอย  
งบประมาณ  183,200 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 

8.3  กจิกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจในการลด คัดแยก และ
ใชประโยชนขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  
งบประมาณ  1,010,860 บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/ สํานักงาน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

8.4  กจิกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมศูนยการเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจากชุมชน  
งบประมาณ   806,200   บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 
 

8.5  กจิกรรมหลักท่ี 5 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย และ ของเสียอันตรายจากชุมชน  
งบประมาณ  624,880  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 
 

8.6  กจิกรรมหลักท่ี 6 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
งบประมาณ  140,060  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมความเปนเมืองม่ันคงปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางศักยภาพคนชุมชนในการสรางความม่ันคง 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการบูรณาการและผนึกกําลังรวมกันทุกภาคสวนในการ

สรางความม่ันคงปลอดภัย 
 

๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรี ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของ
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการออกกําลังกาย 
กระตุนใหบุตรหลานเห็นความสําคัญในการออกกําลังกายและ
ปลูกฝงคานิยมท่ีดีในเรื่องพฤติกรรมการออกกําลังกาย รวมท้ัง
สงเสริมความสามัคคีความเขมแข็ง ภายในชุมชน, และพ้ืนท่ี
โดยรอบ และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จึงไดจัดทํา
โครงการเพ่ือสุขภาพข้ึนมา พรอมกันนี้  นื่องจากในภาวะ
ปจจุบัน ปญหาพิษภัยเก่ียวกับยาเสพติด มักมีระบาดเกิดข้ึน
เปนจํานวนมากในกลุมวัยรุน ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ บางครั้ง
อยากลอง อยากเรียนรูกับสิ่งแปลกใหมใหกับตนเอง และ
บางครั้งก็เปนการหลงใหลในคานิยมท่ีผิด ๆ นั้น จึงจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะขจัดปญหาดังกลาวใหพนภัยในข้ันตน เพ่ือใหเยาวชน
บุตรหลาน ในพ้ืนท่ีเปาหมาย ท่ีกําลังเจริญเติบโต ไดเขาใจและ
ตระหนักถึงปญหา ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง
และประเทศชาติตอไป อีกท้ังยังสามารถจัดสรางแหลงขาวจาก
เยาวชนกลุมเสี่ยง ใหมาเปนพลพรรคฝายเราหาขาวเพ่ือขจัด
แหลงซ้ือ ขาย และแหลงม่ัวสุมยาเสพติดภายในพ้ืนท่ีตอไป 
การคา และการทองเท่ียวกันอยางตอเนื่องและมากข้ึน  

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ ๑. เพ่ือพัฒนาสุขภาพพลานามัยใหกับบุตรหลาน 
2. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนใหรูจักใชเวลาวางดวยการ
ออกกําลังกายหางไกลยาเสพติด 
3. สามารถนําความรูท่ีไดไปใชปองกันตนเองและชวยเหลือผูอ่ืน
เม่ือถูกทําราย 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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4. เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพตอไป 
5. เพ่ือสรางเครือขายแหลงขาวจากเยาวชนใหเปนผูใหขาว
เก่ียวกับผูคาผูเสพในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
6. เพ่ือใหเยาวชนตระหนักเขาใจถึงปญหายาเสพติดรวมถึงพิษ
ภัยและโทษทัณฑ 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. ชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถปฏิบัติตามภารกิจตางๆ ได 
2. มีแหงใหความรู และสถานท่ีในการออกกําลังกาย 
 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. เยาวชน และผูท่ีมีความสนใจ ท่ีตลอดจนท่ีหนวยรับผิดชอบ
ตามพ้ืนท่ี บรรเทาสาธารณภัย อําเภอ หนองปรือ,อําเภอเลา
ขวัญ ,อําเภอบอพลอย และเยาวชนท่ีมีความสนใจในอําเภอ
ใกลเคียง 
2. เยาวชนในพ้ืนท่ีโครงการเห็นความสําคัญและความจําเปน
ของการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการออกกําลังกาย 
กระตุนใหบุตรหลานของกําลังพลเห็นความสําคัญในการออก
กําลังกายและปลูกฝงคานิยมท่ีดีในเรื่องพฤติกรรมการออก
กําลังกาย รวมท้ังสงเสริมความสามัคคีความเขมแข็ง  

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
ดานท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
ดานท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี 
ธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต          
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๑ การสรางความเปนธรรมในสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร ๙  การปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน มีกลยุทธ ดังนี้ 
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ความม่ันคง 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เปาประสงค ความสุขท่ียั่งยืน 
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7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 160,060,900 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมท่ี 1 หมูบานชายแดนเขมแข็งคูขนานเพ่ือประสาน
ความสัมพันธไทย- เมียนมา 
งบประมาณ 890,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/หนวยเฉพากิจ 
ลาดหญา 

8.2  กจิกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู 12  
บานเขาพุลอม 
งบประมาณ 5,506,900 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี / อําเภอเ มือง
กาญจนบุรี 

8.3  กจิกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานพุนอย
งบประมาณ  4,526,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี / อําเภอเ มือง
กาญจนบุรี 

8.4  กจิกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (ลําเภา - ลําทราย) 
บานลําทราย 
งบประมาณ 3,428,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี / อําเภอเ มือง
กาญจนบุรี 

8.5  กจิกรรมหลักท่ี 5 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคอก – บาน
นางจิ๊ด มวงนอย 
งบประมาณ 5,878,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี / อําเภอเ มือง
กาญจนบุรี 

8.6  กจิกรรมหลักท่ี 6 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมศูนยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.๑๗ 
งบประมาณ 1,609,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/ มณฑลทหารบกท่ี 17 
 

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมความเปนเมืองม่ันคงปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางศักยภาพคนชุมชนในการสรางความม่ันคง 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการเสริมสรางศักยภาพคนชุมชนในการสรางความม่ันคง 

 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรี ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของ

การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการออกกําลังกาย 
กระตุนใหบุตรหลานเห็นความสําคัญในการออกกําลังกายและ
ปลูกฝงคานิยมท่ีดีในเรื่องพฤติกรรมการออกกําลังกาย รวมท้ัง
สงเสริมความสามัคคีความเขมแข็ง ภายในชุมชน, และพ้ืนท่ี
โดยรอบ และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จึงไดจัดทํา
โครงการเพ่ือสุขภาพข้ึนมา พรอมกันนี้  นื่องจากในภาวะ
ปจจุบัน ปญหาพิษภัยเก่ียวกับยาเสพติด มักมีระบาดเกิดข้ึน
เปนจํานวนมากในกลุมวัยรุน ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ บางครั้ง
อยากลอง อยากเรียนรูกับสิ่งแปลกใหมใหกับตนเอง และ
บางครั้งก็เปนการหลงใหลในคานิยมท่ีผิด ๆ นั้น จึงจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะขจัดปญหาดังกลาวใหพนภัยในข้ันตน เพ่ือใหเยาวชน
บุตรหลาน ในพ้ืนท่ีเปาหมาย ท่ีกําลังเจริญเติบโต ไดเขาใจและ
ตระหนักถึงปญหา ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง
และประเทศชาติตอไป อีกท้ังยังสามารถจัดสรางแหลงขาวจาก
เยาวชนกลุมเสี่ยง ใหมาเปนพลพรรคฝายเราหาขาวเพ่ือขจัด
แหลงซ้ือ ขาย และแหลงม่ัวสุมยาเสพติดภายในพ้ืนท่ีตอไป 
การคา และการทองเท่ียวกันอยางตอเนื่องและมากข้ึน  

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ ๑. เพ่ือพัฒนาสุขภาพพลานามัยใหกับบุตรหลาน 
2. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนใหรูจักใชเวลาวางดวยการ
ออกกําลังกายหางไกลยาเสพติด 
3. สามารถนําความรูท่ีไดไปใชปองกันตนเองและชวยเหลือผูอ่ืน
เม่ือถูกทําราย 
4. เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพตอไป 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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5. เพ่ือสรางเครือขายแหลงขาวจากเยาวชนใหเปนผูใหขาว
เก่ียวกับผูคาผูเสพในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
6. เพ่ือใหเยาวชนตระหนักเขาใจถึงปญหายาเสพติดรวมถึงพิษ
ภัยและโทษทัณฑ 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. ชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถปฏิบัติตามภารกิจตางๆ ได 
2. มีแหงใหความรู และสถานท่ีในการออกกําลังกาย 
 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. เยาวชน และผูท่ีมีความสนใจ ท่ีตลอดจนท่ีหนวยรับผิดชอบ
ตามพ้ืนท่ี บรรเทาสาธารณภัย อําเภอ หนองปรือ,อําเภอเลา
ขวัญ ,อําเภอบอพลอย และเยาวชนท่ีมีความสนใจในอําเภอ
ใกลเคียง 
2. เยาวชนในพ้ืนท่ีโครงการเห็นความสําคัญและความจําเปน
ของการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการออกกําลังกาย 
กระตุนใหบุตรหลานของกําลังพลเห็นความสําคัญในการออก
กําลังกายและปลูกฝงคานิยมท่ีดีในเรื่องพฤติกรรมการออก
กําลังกาย รวมท้ังสงเสริมความสามัคคีความเขมแข็ง  

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
ดานท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
ดานท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี 
ธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต          
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๑ การสรางความเปนธรรมในสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร ๙  การปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน มีกลยุทธ ดังนี้ 
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ความม่ันคง 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เปาประสงค ความสุขท่ียั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 25,430,100 บาท 
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8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางสนามมวย  
งบประมาณ 4,368,100 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/กรมทหาราบท่ี 19 
กองพลทหารราบท่ี 9 

8.2  กจิกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตบอล 
งบประมาณ 1,062,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/กรมทหาราบท่ี 19 
กองพลทหารราบท่ี 9 

8.3  กจิกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางแนวรั้วปองกันชางปา ตําบลชองสะเดา อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณ  20,000,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี / อําเภอเ มือง
กาญจนบุรี 

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวคุณภาพแบบบูรณาการ 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรีเปน “เมืองประวัติศาสตร ธรรมชาติอัศจรรย 

สวรรคนักผจญภัย” มีศักยภาพในการทองเท่ียวระดับสูง มี
แหลงทองเท่ียวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมดวยทรัพยากร
ทางการทองเท่ียวท่ีสวยงามและหลากหลาย ท้ังทางดาน
ประวัติศาสตร โบราณสถาน และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
รวมท้ังกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจน
กิจกรรมการทองเท่ียวตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ สามารถ
เดินทางทองเท่ียวไดตลอดท้ังป เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนา
ทางการทองเท่ียว ใหเกิดความยั่งยืนและทันตอสถานการณการ
ทองเท่ียวของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีมุงเนนการปรับโครงสราง
การตลาดการทองเท่ียว สงเสริมการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ ให
เกิดความเชื่อมโยงเสนทางในภูมิภาค (ASEAN Tourism 
Connectivity Corridors) สอดคลองกับศักยภาพของจังหวัด
กาญจนบุรี โดยบูรณาการการทองเท่ียวใหมีความเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและความตองการของ
นักทองเท่ียว ตามนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการ
ทองเท่ียววิถีไทย ดังนั้นเพ่ือเปนการกระตุนการทองเท่ียวตาม
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียว สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจึง
เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงจัดทํา โครงการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวใหมตามอัตลักษณเฉพาะถ่ินข้ึน 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือสรางและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมตามอัตลักษณ
เฉพาะถ่ิน 
2. เพ่ือแนะนําใหนักทองเท่ียวรูจักแหลงทองเท่ียวใหมตามอัต
ลักษณเฉพาะถ่ิน 
3. เพ่ือใหนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีเดินทาง
มาทองเท่ียวไดเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชวีิต
ชุมชน และธรรมชาติของเมืองกาญจน 
4. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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5. เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจ สรางรายไดเกิดกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
6. เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. มีแหลงทองเท่ียวใหมในจังหวัดกาญจนบุรีไดรับการสราง
และพัฒนาตามมาตรฐานสากล จํานวน ๕ แหลง 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ (1)  แผนแมบทการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 10 ป จํานวน 1 แผน 
(2)  แผนพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี ป (๒๕๖๒-
๒๕๖๔) จํานวน 1 แผน 
(๓) งานวิจัยเพ่ือเกิดการพัฒนาการทองเท่ียว ปละ ๒ เรื่อง 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
แผนพัฒนากลุมจั งหวั ดจั งหวั ดภาคกลางตอนลาง ๑ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา ในสังคม 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 7,000,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. จัดทําแผนแมบทการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุร ีระยะ 10 ป 
2 .  จั ด ทําแผนพัฒนาการทอง เ ท่ียวจั งหวั ดกาญจนบุรี  
ป (๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
3. สํารวจความพึงพอใจนักทองเท่ียวตอการเดินทางมา
ทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรีทุกมิติ 
4. โครงการศึกษาวิจัยขีดความสามารถในการรองรับดานการ
ทองเท่ียวและแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีอําเภอสังขละบุรี 
งบประมาณ 7,000,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
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 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมตามอัตลักษณเฉพาะถ่ิน 

เนนการกระจายรายไดใหเกิดข้ึนในชุมชนทองถ่ิน 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรีเปน “เมืองประวัติศาสตร ธรรมชาติอัศจรรย 

สวรรคนักผจญภัย” มีศักยภาพในการทองเท่ียวระดับสูง มี
แหลงทองเท่ียวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมดวยทรัพยากร
ทางการทองเท่ียวท่ีสวยงามและหลากหลาย ท้ังทางดาน
ประวัติศาสตร โบราณสถาน และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
รวมท้ังกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจน
กิจกรรมการทองเท่ียวตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ สามารถ
เดินทางทองเท่ียวไดตลอดท้ังป เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนา
ทางการทองเท่ียว ใหเกิดความยั่งยืนและทันตอสถานการณการ
ทองเท่ียวของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีมุงเนนการปรับโครงสราง
การตลาดการทองเท่ียว สงเสริมการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ ให
เกิดความเชื่อมโยงเสนทางในภูมิภาค (ASEAN Tourism 
Connectivity Corridors) สอดคลองกับศักยภาพของจังหวัด
กาญจนบุรี โดยบูรณาการการทองเท่ียวใหมีความเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและความตองการของ
นักทองเท่ียว ตามนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการ
ทองเท่ียววิถีไทย ดังนั้นเพ่ือเปนการกระตุนการทองเท่ียวตาม
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียว สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจึง
เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงจัดทํา โครงการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวใหมตามอัตลักษณเฉพาะถ่ินข้ึน 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือสรางและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมตามอัตลักษณ
เฉพาะถ่ิน 
2. เพ่ือแนะนําใหนักทองเท่ียวรูจักแหลงทองเท่ียวใหมตามอัต
ลักษณเฉพาะถ่ิน 
3. เพ่ือใหนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีเดินทาง
มาทองเท่ียวไดเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชวีิต
ชุมชน และธรรมชาติของเมืองกาญจน 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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4. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดมีรายไดจากการทองเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 
5. เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจ สรางรายไดเกิดกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
6. เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. มีแหลงทองเท่ียวใหมในจังหวัดกาญจนบุรีไดรับการสราง
และพัฒนาตามมาตรฐานสากล จํานวน ๕ แหลง 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. เกิดแหลงทองเท่ียวใหมตามอัตลักษณเฉพาะถ่ินให
นักทองเท่ียวเดินทางมาสัมผัสประสบการณใหม 
2. ดึงดูดนักทองเท่ียวใหสนใจเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.จังหวัดกาญจนบุรีเปนท่ีรูจักในตลาดนักทองเท่ียว 
เพ่ิมมากข้ึน 
4. มีรายไดจากการทองเท่ียวเขาสูจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิ
สติกส   
แผนพัฒนากลุมจั งหวั ดจั งหวั ดภาคกลางตอนลาง ๑ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 50,000,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมตามอัตลักษณเฉพาะถ่ิน
งบประมาณ 20,000,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานการ
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 หนวยงานท่ีเก่ียวของ ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
8.2  กจิกรรมหลักท่ี 2  

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม วิถีถ่ิน วิถีไทย “ปากแพรก” เมืองเกา
เลาอดีตกาญจนบุรี   
งบประมาณ 5,000,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี 

8.3  กจิกรรมหลักท่ี 3  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 
งบประมาณ 10,000,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี  

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม และเรงคืนความอุดม

สมบูรณใหกับทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรีเปน “เมืองประวัติศาสตร ธรรมชาติอัศจรรย 

สวรรคนักผจญภัย” มีศักยภาพในการทองเท่ียวระดับสูง 
 มีแหลงทองเท่ียวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมดวยทรัพยากร
ทางการทองเท่ียวท่ีสวยงามและหลากหลาย ท้ังทางดาน
ประวัติศาสตร โบราณสถาน และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
รวมท้ังกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจน
กิจกรรมการทองเท่ียวตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ สามารถ
เดินทางทองเท่ียวไดตลอดท้ังป เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนา
ทางการทองเท่ียว ใหเกิดความยั่งยืนและทันตอสถานการณการ
ทองเท่ียวของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีมุงเนนการปรับโครงสราง
การตลาดการทองเท่ียว สงเสริมการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ  
ใหเกิดความเชื่อมโยงเสนทางในภูมิภาค (ASEAN Tourism 
Connectivity Corridors) สอดคลองกับศักยภาพของจังหวัด
กาญจนบุรี โดยบูรณาการการทองเท่ียวใหมีความเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและความตองการของ
นักทองเท่ียว ตามนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการ
ทองเท่ียววิถีไทย ดังนั้นเพ่ือเปนการกระตุนการทองเท่ียวตาม
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียว ดังนั้น สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรีจึงเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงจัดทํา โครงการ
ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม และเรงคืนความอุดมสมบูรณ
ใหกับทรัพยากรธรรมชาติ ข้ึน 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม และเรงคืนความอุดม
สมบูรณใหกับทรัพยากรธรรมชาติ 
2. เพ่ือแนะนําใหนักทองเท่ียวรูจักแหลงทองเท่ียวเดิมตาม 
อัตลักษณเฉพาะถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
3. เพ่ือใหนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีเดินทาง
มาทองเท่ียวไดเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชวีิต

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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ชุมชน และธรรมชาติของเมืองกาญจน 
4. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดมีรายไดจากการทองเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 
5. เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจ สรางรายไดเกิดกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
6. เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
7. เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจ สรางรายไดเกิดกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
8. เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. แหลงทองเท่ียวเดิมในจังหวัดกาญจนบุรีไดรับการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จํานวน ๑๐ 
แหลง 
2. แหลงทองเท่ียวเดิมมีจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 10% 
ภายหลังการปรับปรุง 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิมตามอัตลักษณเฉพาะถ่ินให
นักทองเท่ียวเดินทางมาสัมผัสประสบการณใหม 
2. ดึงดูดนักทองเท่ียวใหสนใจเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัด
กาญจนบุรี 
3. จังหวัดกาญจนบุรีเปนท่ีรูจักในตลาดนักทองเท่ียว 
เพ่ิมมากข้ึน 
4. มีรายไดจากการทองเท่ียวเขาสูจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิ
สติกส   

แผนพัฒนากลุมจั งหวั ดจั งหวั ดภาคกลางตอนลาง ๑ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 20,000,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว 
2. พัฒนาศูนยการเรียนรูโรงเรียน 
3. พัฒนาผูประกอบการOTOPเพ่ือการทองเท่ียว 
4. พัฒนาศูนยบริการขอมูล 
งบประมาณ 20,000,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการทองเท่ียวเชิงพ้ืนท่ี 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาตลาดทองเท่ียว จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 

การประชาสัมพันธดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียว  

มีทรัพยากรดานการทองเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังทางธรรมชาติ  
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  นักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียว
ในป ๒๕๕๘ จํ านวนประมาณ ๗ .๕ ลานคน  ซ่ึ ง เปน
นักทองเท่ียวชาวไทยประมาณรอยละ 80  และชาวตางชาติ
ประมาณรอยละ  20  สรางรายไดดานการทองเ ท่ียว 
๑๘,๙๔๕.๑๑ ลานบาท อีกท้ังจังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดท่ี
อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานครและเสนทางการคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย การประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวรูจักแหลง
ทองเท่ียวเดิมและแหลงทองเท่ียวใหม  กิจกรรมการทองเท่ียว
ของจังหวัดกาญจนบุรี การประชาสัมพันธภาพลักษณและการ
สรางความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยจะสามารถกระตุนให
นักทองเท่ียวมาทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น สํานักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจึงเล็งเห็นความสําคัญ
ดังกลาว  จึงจัดทํา “โครงการพัฒนาตลาดทองเท่ียว จัด
กิจกรรมสง เสริมการขาย  การประชาสั ม พันธดวยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ข้ึน 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรีให
แพรหลาย 
2. เพ่ือแนะนําใหนักทองเท่ียวรูจักสถานท่ีทองเท่ียวเดิมและ
ใหมในจังหวัดกาญจนบุรี   
3. เพ่ือใหนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีเดินทาง
มาทองเท่ียวไดเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชวีิต
ชุมชนและธรรมชาติของเมืองกาญจน 
4. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดมีรายไดจากการทองเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 
5. เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจ สรางรายไดเกิดกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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6. เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. รายไดจากการทองเท่ียวป 2561  มากกวา  
20,000 ลานบาท 
2. จํานวนนักทองเท่ียวป 2561 มากกวา 12 ลานคน 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. ภาพลักษณของกาญจนบุรีไดรับการเผยแพรผานสื่อตางๆ 
และเริ่มเปนท่ีรับรูของกลุมเปาหมายท้ังเกาและใหม 
2. ประชาสัมพันธกิจกรรมประเพณีในระดับทองถ่ินใหเปนท่ี
รูจักและเริ่มใหความสําคัญกับกิจกรรมในทองถ่ิน จนสามารถ
พัฒนาสูระดับนานาชาติ 
3.จังหวัดกาญจนบุรีเปนท่ีรูจักในตลาดนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
4. มีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี
เพ่ิมมากข้ึน 
5. มีรายไดจากการทองเท่ียวเขาสูจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิ
สติกส   

แผนพัฒนากลุมจั งหวั ดจั งหวั ดภาคกลางตอนลาง ๑ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 10,000,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. ประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี 
(ดําเนินการประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรีผาน
ปายบิลบอรด  แผนพับแผนท่ีการทองเท่ียว หนังสือ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว สื่อประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส 
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สื่อออนไลน สื่อออฟไลน) 
2. เชื่อมโยงการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี (ดําเนินการจัด
นิทรรศการสงเสริมการทองเท่ียวและRoad show ) 
3. จัดทํา Land Mark เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
งบประมาณ 10,000,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเท่ียว 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเท่ียว 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเปดโอกาส

ใหกําลังพล ครอบครัว   และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี 
ไดแสดงความจงรักภักดี ความกตัญ ูกตเวที สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงในหวงเวลานี้
จะสามารถจัด กิจกรรมพิ เศษไดอยางตอเนื่ อง  อัน เปน
คุณประโยชนตอประเทศชาติอยางยิ่งเพ่ือเปนการสงเสริม
กิจกรรมดานการทองเท่ียวและเพ่ิมศักยภาพภาคธุรกิจการ
ทองเท่ียว และประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียวภายในจังหวัด
ใหแกประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกลเคียง 
รวมถึงนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดรับรูและ
เขารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และเปนการแสดงความ
จงรักภักดี ความกตัญ ูกตเวที สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เปดโอกาสใหกําลัง
พล ครอบครัวและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ไดแสดง
ความจงรักภักดีและสํานึกใน พระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 
2. เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว
ภายในจังหวัดกาญจนบุรี ใหเปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศ 
3. เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจ สรางรายไดเกิดกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี และพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. เกิดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวท่ีสงเสริมใหประชาชนรวม
แสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยรวมถึงสงเสริมการเปน
ศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพ่ิม
ศักยภาพในการอนุรักษอยางสรางสรรค เพ่ิมรายไดและจํานวน
นักทองเท่ียว 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ  
ระบบโลจิสติกส   

แผนพัฒนากลุมจั งหวั ดจั งหวั ดภาคกลางตอนลาง ๑ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 860,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมมินิแรลลี่ พาแมเท่ียว”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
งบประมาณ 500,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/มณฑลทหารบกท่ี 17 

8.2  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
งบประมาณ 360,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/มณฑลทหารบกท่ี 17 

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงพ้ืนท่ี 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงพ้ืนท่ี 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล นโยบายรั ฐบาล  คสช .  ขอ  ๔   การ ศึกษาและ เ รี ยนรู  

การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยการนําทุนทาง
วัฒนธรรมและสงเสริมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เพ่ือนํา
รายไดเขาสูประเทศ และเปนการสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัดกาญจนบุรี และการสงเสริมการทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม  เพ่ือนําคุณคาและเอกลักษณทางวัฒนธรรมมา
สรางรายไดใหครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงถือวาวัฒนธรรมเปนทุน
และศักยภาพท่ีสําคัญยิ่งของชุมชนทองถ่ินและสังคมไทยท่ีไดสั่ง
สมมาแตบรรพบุรุษ ดังนั้น จึงควรมีการสงเสริมใหประชาชนใน
ชุมชนไดนําทุนทางวัฒนธรรม มาสงเสริมการทองเ ท่ียว 
ตามอัตลักษณ ซ่ึงจะทําใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีตองการ
เรียนรูวิถีชีวิตของคนในชุมชน นํามาซ่ึงรายไดจากการทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1.  เพ่ือใหเกิดการสงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ 
ของชุมชน อันนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจของ ประชาชนในชุมชน   
2. เพ่ือใหประชาชนในชุมชน ไดนําทุนทางวัฒนธรรมของสังคม 
มาสรางรายไดใหแกตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติโดยรวม 
3. เพ่ือใหเกิดการบูรณการทุกภาคสวนในรูปแบบประชารัฐ  
อันจะสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามวิถีถ่ิน วิถีไทย  
ควบคูกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม 
 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1.จํานวนประชาชนท่ีมีรายไดจากการทองเท่ียว  
2. รอยละของนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. ประชาชนมีรายไดจากการจําหนาย สินคาพ้ืนบาน การสาธิต
ภูมิปญญาทองถ่ิน  และศิลปะการแสดงพ้ืนบาน 
2. นักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน สงผลตอเศรษฐกิจ
โดยรวม 
3. ชุมชนเกิดความเขมแข็ง และเกิดแรงผลักดันในการ

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีอยางจริงจัง 
4. เกิดการสงเสริมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  นํามาซ่ึงรายได
และอาชีพใหแกประชาชนในชุมชน 
 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ  
ระบบโลจิสติกส   
แผนพัฒนากลุมจั งหวั ดจั งหวั ดภาคกลางตอนลาง ๑ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 16,000,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม “ยานตลาดเกาทามวง”  
อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณ   ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาญจนบุร ี

8.2  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุกาญจนบุรี       
งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาเสนทางการทองเท่ียวหลอดภัย 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวปลอดภัย 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ปจจุบันการดําเนินงานดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอพนมทวน และอําเภอ
ศรีสวัสด์ิ สามารถใหบริการประชาชนยังไมครอบคลุมท่ัวทุก
พ้ืนท่ี ซ่ึงนับวันการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและการเพ่ิม
จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีมีแนวโนมขยายตัวข้ึนเรื่อยๆการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบคมนาคม ในเรื่องการ
กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม เก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐานในดานการคมนาคมถือเปนเปาหมายท่ีสําคัญของอําเภอ
พนมทวน เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญยังเปนถนนลูกรังอยูในสภาพ
ชํารุดทรุดโทรม เปนหลุมบอเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
ความไมสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา หรือในชวงฤดูแลง
ทําใหเกิดฝุนละอองซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
และเม่ือเขาสูฤดูฝนจะเกิดน้ําปาไหลหลากทําใหเกิดความ
เสียหายแกถนนท่ีประชาชนใชสัญจรไป-มา รวมท้ังการใชในการ
ขนสงสินคาและพืชผลทางการเกษตร กอใหเกิดความเดือดรอน
แกประชาชนเปนอยางมาก อําเภอพนมทวนจึงไดเล็งเห็นวาการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหงในพ้ืนท่ีจะตองดําเนินการและประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเรียบรอยและเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ ท้ังนี้ โครงการดังกลาวมีความสอดคลองกับนโยบาย
และแผนพัฒนาตําบล เรื่องการพัฒนาเสนทางการทองเท่ียว
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ใน
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ
และการทองเท่ียวปลอดภัย 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือใหนักทองเท่ียวมาเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวไดรับความ
ปลอดภัยสะดวกสบายในการเดินทาง  
2. เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 
3. เพ่ือปรับปรุงถนนท่ีใชในการเดินทางสัญจรไป - มาใหได
มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเพ่ือใชในการขนสง

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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สินคาทางการเกษตร 
4. เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังบริเวณผิวจราจรในชวงฤดูฝน 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. ประชาชนและนักทองเท่ียวเดินทางสัญจรไป- มา สะดวก 
รวดเร็ว 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. ประชาชนและนักทองเท่ียวเดินทางสัญจรไป- มา สะดวก 
รวดเร็ว 
2. สามารถปองกันปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไป – มา 
  3. ประชาชนและนักทองเท่ียวสัญจรไป - มา เพ่ิมข้ึน 
กอใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ  
ระบบโลจิสติกส   

แผนพัฒนากลุมจั งหวั ดจั งหวั ดภาคกลางตอนลาง ๑ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 44,206,300 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบคมนาคมเพ่ือยกระดับ
การทองเท่ียวปลอดภัย 
งบประมาณ   37,593,๐๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/อําเภอพนมทวน 

8.2  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี  
หมู 1 บานหาดแตง ตําบลแมกระบุง อําเภอศรีศวัสด์ิ  
จังหวัดกาญนบุรี 
งบประมาณ  6,613,3๐๐  บาท 



 ๓

ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/อําเภอศรีสวัสด์ิ 
 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 7 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวสู

มาตรฐานสากล 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรี  เปนจังหวัดทองเท่ียวภาคตะวันตกท่ีสําคัญ 

เปนแหลงอารยธรรมเกาแก มีแหลงเรียนรูธรรมชาติ มี
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีหลากหลาย มีนักทองเท่ียว ท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศ เขามาเยี่ยมชมมากมาย การสงเสริม 
สนับสนุนใหนักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีโอกาสศึกษา เรียนรู
สถานท่ีและแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน ปลูกฝงใหรักและ
ภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง และสามารถชวยเหลือ แนะนํา 
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวแกผูมาเยือน โดยไดรับการฝก
ทักษะการใชภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และเตรียมความพรอมดาน
ภาษาใหกับนักเรียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยการ
เสริมสรางทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร (ยุวมัคคุเทศก) ในการ
ประชาสัมพันธ ชวยเหลือ แนะนําแหลงทองเท่ียวใหกับผูมา
เยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรม
ทอง ถ่ิน  กลา พูด  กลาแสดงออกและสามารถเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลสถานท่ีทองเ ท่ียวในทองถ่ินใหแก
นักทองเท่ียวได 
2. เพ่ือสงเสริมนักเรียนไดพัฒนาการใชทักษะทางภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ นํามาใช ในชีวิตจริง ทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศก
หารายไดระหวางเรียน และนําไปสูการประกอบอาชีพใน
อนาคตได 
3. เพ่ือสงเสริม พัฒนา สรางเสริมประสบการณใหนักเรียนใน
สังกัดมีความรู เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีสําคัญอยาง
หลากหลาย 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

รอยละของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีทักษะ การใชภาษา
สื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ แนะนําแหลงทองเท่ียวใน

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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ทองถ่ินได 
5.  ผลผลิต/ผลลัพธ นักเรียนเกิดความภูมิใจในถ่ินฐานบานเกิดของตนเอง  และ

สามารถนําเสนอสถานท่ีสําคัญและสถานท่ีทองเท่ียวในทองถ่ิน 
ใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศไดรับรูและเกิด
ความประทับใจกลับมาทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีอีก 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ  
ระบบโลจิสติกส   
แผนพัฒนากลุมจั งหวั ดจั งหวั ดภาคกลางตอนลาง ๑ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 6,000,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. เสนอโครงการอนุมัติ 
2. ดําเนินการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานฯ และวิทยากร จํานวน  20  
คน  3 วัน เพื่อสรางรายละเอียดหลักสูตรและกําหนด การอบรม  
จํานวน 2 หลักสูตร (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)  
4. จัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการทองเที่ยว (ภาษาไทย 
-ภาษาอังกฤษ) 
5. จัดกิจกรรมฝกประสบการณในสถานการณจริง (ภาคปฏิบัติ)      
6. ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ 
7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาํเนินงาน 
งบประมาณ   37,593,๐๐๐  บาท 
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ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 



 
 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมและปรับปรุงแหลง

ทองเท่ียวเดิม 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมุงสงเสริมการ
เปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ดวยการพัฒนาและ
ยกระดับแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัด ท่ีมีความอุดมสมบูรณทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังปาไม และสัตวปา มีแหลงทองเท่ียวท่ี
สวยงามและเปนเอกลักษณ เปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวตางชาติ ซ่ึงปจจุบันอาคาร สถานท่ี ท่ีใชบริการ
นักทองเท่ียวมีอายุการใชงานมาเปนระยะเวลานานหลายสิบป  
บางสวนชํารุดทรุดโทรม  จนอาจเกิดอันตรายและภาพลักษณท่ี
ไมดีของประชาชนและนักทองเท่ียวตอสถานท่ีราชการและ
แหลงทองเท่ียว  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม
และปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ใหบริการแกนักทองเท่ียวตอไป 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศใหมี
คุณภาพ และมีความหลากหลาย 
2.เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียว ดวยการสงเสริมการทองเท่ียว
ภายในประเทศ 
3. เพ่ือสรางทางเลือกในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวตางชาติ 
 

4.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. ตัวชีว้ัดมีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
2. ตัวชีว้ัดมีรายไดเขารัฐ มากข้ึน 
3. ตัวชี้วัดประชาชนมีอาชีพเสริมท่ีเกิดจากธุรกิจทองเท่ียว 
 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ แหลงทองเท่ียวมีคุณภาพ มีขอมูลท่ีหลากหลาย เปนการเพ่ิม
ทางเลือกใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวชมธรรมชาติอยางใกลชิด 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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6.  ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ  
ระบบโลจิสติกส   
แผนพัฒนากลุมจั งหวั ดจั งหวั ดภาคกลางตอนลาง ๑ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

7.  ระยะเวลา ระยะเวลา ๔ ป (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  งบประมาณ 436,803,950 บาท 

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิ จ ก ร ร ม ป รั บ ป รุ ง อ า ค า ร บ ร ร ย า ย  ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู 
มณฑลทหารบก ท่ี 17  
งบประมาณ   3,500,๐๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/มณฑลทหารบกท่ี 17 

8.2  กิจกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางอาคารพิพิธภัณฑ ศูนยการเรียนรู มณฑล
ทหารบกท่ี ๑๗ 
งบประมาณ   2,500,๐๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/มณฑลทหารบกท่ี 17 

8.3  กิจกรรมหลักท่ี 3  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมท่ี 3 กอสรางอาคารสํานักงาน และ หองประชุม  
ศูนยการเรียนรู มณฑลทหารบกท่ี ๑๗ 
งบประมาณ   1,950,๐๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/มณฑลทหารบกท่ี 17 
 

8.4  กิจกรรมหลักท่ี 4  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมจัดทําโรงจอดรถ อุทยานประวัติศาสตรสงคราม ๙ ทัพ 
งบประมาณ   1,408,๐๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/มณฑลทหารบกท่ี 17 

8.5  กิจกรรมหลักท่ี 5  กิจกรรมจัดทําโรงจอดบัส อุทยานประวัติศาสตรสงคราม ๙ ทัพ 
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 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

งบประมาณ   3,000,๐๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/มณฑลทหารบกท่ี 17 

8.6  กิจกรรมหลักท่ี 6  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนหลวงพอนิลประทานพรเพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียว หมูท่ี 1 ตําบลบอพลอย 
งบประมาณ   8,600,๐๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/มณฑลทหารบกท่ี 17 

8.7  กิจกรรมหลักท่ี 7  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางอาคารศูนยบริการนักทองเท่ียวอุทยาน
แหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณ   2,500,๐๐๐  บาท 
ผู รั บผิ ดชอบ สํ านั กงานจั งหวั ดกาญจนบุ รี /สํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 

8.8  กิจกรรมหลักท่ี 8  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมปรับปรุง เสนทางศึกษาธรรมชาติพรอมปายสื่อ
ความหมาย บริเวณน้ําตกหวยแมขม้ินชั้นท่ี ๕-๗   อุทยาน
แหงชาติเข่ือนศรีนครินทร 
งบประมาณ   1,950,๐๐๐  บาท 
ผู รั บผิ ดชอบ สํ านั กงานจั งหวั ดกาญจนบุ รี /สํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 

8.9  กิจกรรมหลักท่ี 9  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมฟนฟูสภาพปาตนน้ําในเขตอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณ   1,950,๐๐๐  บาท 
ผู รั บผิ ดชอบ สํ านั กงานจั งหวั ดกาญจนบุ รี /สํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 

8.10  กิจกรรมหลักท่ี 10  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรม ท่ี  10 กอสรางลานจอดรถ อุทยานแหงชา ติ 
เฉลิมรัตนโกสินทร จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณ   2,000,๐๐๐  บาท 
ผู รั บผิ ดชอบ สํ านั กงานจั งหวั ดกาญจนบุ รี /สํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 

8.11  กิจกรรมหลักท่ี 11  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมท่ี 11 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวอุทยาน
แหงชาติเขาแหลม 
งบประมาณ   1,950,๐๐๐  บาท 
ผู รั บผิ ดชอบ สํ านั กงานจั งหวั ดกาญจนบุ รี /สํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 

8.12  กิจกรรมหลักท่ี 12  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ําแควใหญ 
งบประมาณ   1,360,๐๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

8.13  กิจกรรมหลักท่ี 13  กิจกรรมกอสรางถนน คสล. บริ เวณเขากระชาย หมู 2  



 ๔

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

บานน้ําพุ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
งบประมาณ   6,241,8๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกาญจนบุร ี

8.14  กิจกรรมหลักท่ี 14  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางถนน คสล. บริเวณแยกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
หมู 5 บานเขาเหล็ก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
งบประมาณ 3,684,8๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกาญจนบุร ี

8.15  กิจกรรมหลักท่ี 15  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางถนน คสล. สายหินแคน - หนองขาม หมู 3  
ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 
งบประมาณ 4,950,0๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

8.16  กิจกรรมหลักท่ี 16  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมปรับปรุงสวนสาธารณะริมหวยลําตะเพินพรอม
ปรับปรุงภูมิทัศน หมูท่ี 2 ทต.หนองรี อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 
งบประมาณ 6,000,0๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/อําเภอบอพลอย 

8.17  กิจกรรมหลักท่ี 17  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเท่ียวตําบลบานใหม หนองน้ํ า
สาธารณะ หนองสํารอง 
งบประมาณ 12,643,0๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/อําเภอทามวง 

8.18  กิจกรรมหลักท่ี 18  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมกอสรางรั้วรอบน้ําตกไทรโยคนอย อุทยานแหงชาติ 
ไทรโยค หมู 3 ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณ 1,940,0๐๐  บาท 
ผู รั บผิ ดชอบ สํ านั กงานจั งหวั ดกาญจนบุ รี /สํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี 

8.19  กิจกรรมหลักท่ี 19  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมจัดต้ังตลาดน้ําเพ่ือการทองเท่ียวบริเวณสวนหลวง ร.9 
ต.ทาเรือพระแทน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 
งบประมาณ 15,000,0๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

8.20  กิจกรรมหลักท่ี 20  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมปรับปรุงและกอสรางสวนสาธารณะหนองบัวแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศนริมแมน้ําแควใหญ 
งบประมาณ 2,910,0๐๐  บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี/อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 4. สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร 
กลยุทธ 4. สงเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพปจจัยการผลิตดานการเกษตร 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม นิคมอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล การผลิตสินคาเกษตรหลายชนิดของประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร เน่ืองจากเกษตรกรสวนหน่ึงนําพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมนอย/
ไมเหมาะสม มาใชเพ่ือปลูกพืช สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลี่ย
อยูในเกณฑต่ํา มีตนทุนการผลิตสูงและในหลายสินคาผลผลิตสินคา
เกษตรมากเกินความตองการประสบสภาวะราคาตกต่ําเกิดภาระดาน
งบประมาณใหกับภาครัฐท่ีตองเขาไปชวยเหลือแทรกแซงราคา การ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปนแนวคิดท่ีดําเนินการภายใตนโยบาย
ของรัฐบาลในการจัดการและใชประโยชนท่ีดินของประเทศเพ่ือประโยชน
สูงสุด โดยพิจารณาใชพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมเปนยุทธศาสตรการผลิต
ดานการเกษตร วางระบบการจัดการท้ังหมดเขาไปในพ้ืนท่ี การสนับสนุน
ดานตางๆ ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) พ้ืนท่ี 2) ชนิดสินคา พืช ปศุสัตว 
ประมงท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี (Commodities) และ 3) เกษตรกร
ผูประกอบการ เจาหนาท่ีของรัฐ (Human Resource) โดยมีศูนยเรียนรู
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ซ่ึงเปนศูนยระดับชุมชนท่ี
จัดตั้งข้ึนโดยใชหลักการของโซนน่ิงรวมกับความตองการของเกษตรกร 
เปนแหลงศึกษาและเรียนรูของเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจในดาน
การเกษตรจากสถานท่ีจริง เรียนรูจากเกษตรกรตนแบบท่ีทําอาชีพ
การเกษตรและประสบความสําเร็จ เนนการผลิตท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี ลดตนทุนการผลิต พรอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือใหเกษตรกรทําการผลิตพืชเศรษฐกิจไดเหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนท่ีตามเขตความเหมาะสมสาํหรบัการปลูกพืช สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติ ตนทุนการผลิตลดลง และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1 มีการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 13 อําเภอ 
2 มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 13 ศูนย 
และเกษตรกรมีการเรียนรูในศูนย 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ เกษตรกรในพ้ืนท่ี 13 อําเภอมีการพัฒนาการผลิตตามหลักบรหิาร
จัดการพ้ืนท่ี (Zoning) คือการเพ่ิมประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนการ
ผลิต และการจัดทําไรนาสวนผสม 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 



 ๒

เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล
ระหวางการอนุรกัษ กับการใช   
           ประโยชนอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓  การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความ
มั่นคงของอาหาร และ 
        พลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกจิสกูารเติบโตอยาง
มีคุณภาพและย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
         และสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน  

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 66,000,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1 
     งบประมาณ 
     ผูรับผิดชอบ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

บริหารหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 
(Zoning) 
6,500,000 บาท สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 10,000,000 บาท 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 4. สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร 
กลยุทธ 6. สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือการเกษตรใหมีเสถียรภาพ 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือการเกษตร  
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล นโยบายรัฐบาลตองการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีสงวนหวงหามของรัฐ  

การไมมีท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยของเกษตรกรท่ีมีรายไดนอย โดยการ
อพยพคนเหลาน้ีลงมาจากการบุกรุกท่ีดินของรัฐ แลวจัดหาท่ีดินแปลง
ใหมเพ่ือจัดท่ีดินใหแกเกษตรกร เพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใน
รูปแบบของสถาบันเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ประกอบกับผลการตรวจสอบการทําประโยชนในท่ีดินของ 
ส.ป.ก. ท้ังท่ีมีการฟองคดีและ  ส.ป.ก. เปนฝายชนะคดี ไดท่ีดินกลับคืน
มา และกรณีไมมีการฟองรองเปนคดี แตผูถือครองรายใหญสงมอบท่ีดิน
คืนให ส.ป.ก. และไมมีเกษตรกรรายยอยถือครองติดมากับท่ีดิน 
จากนโยบายดังกลาว  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) ไดดําเนินการตามมาตรการในการแกไขปญหาการครอบครองท่ีดิน
ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตามคําสั่ง
หัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 36/2559 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2559 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักไทย (ช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 กรณีท่ีดินท่ีไมเขาสูกระบวนการ
ปฏิรูปท่ีดิน เน้ือท่ี 500 ไรข้ึนไป 
ในพ้ืนท่ีท่ียึดคืน แปลงท่ี 14 (แปลงคุณเพียงใจ) หมูท่ี 5 ตําบลสิงห 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เน้ือท่ี 1,263 ไร โดยการสงเสริม
บริหารจัดการท่ีดินเพ่ือเกษตร และพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลิต เพ่ือ
เตรียมพรอมการจัดท่ีดิน หลังจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเ พ่ือ
เกษตรกรรม สงมอบใหคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ  (คทช. ) 
ระดับประเทศและระดับจังหวัดตอไป 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1) ราษฎรไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินของรัฐ เปนกลุมหรือ
ชุมชนในรูปแบบสหกรณ 
(2) มีการบรหิารจัดการท่ีดินใหเกิดความเสถียรภาพ 
(3) สงเสริมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(4) ผลักดันใหเกษตรกรมีพ้ืนท่ีทํากินเพ่ือการเกษตร 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1 มีเกษตรกรไดรบัการจัดท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
2 เกษตรกรไดรับการสงเสรมิพัฒนาองคความรูในอาชีพเกษตร 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. ราษฎรผูยากไรไมมีท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีเปาหมาย ไดรับการจัดท่ีดินทํากิน 
2. ราษฎรไดรับความรูในการพัฒนาอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล
ระหวางการอนุรกัษ กับการใช   
           ประโยชนอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓  การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความ
มั่นคงของอาหาร และ 
        พลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกจิสกูารเติบโตอยาง
มีคุณภาพและย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
         และสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน  

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 1,104200 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1 
     งบประมาณ 
     ผูรับผิดชอบ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 บริหารจัดการขอมลูท่ีดินใหแกคณะกรรมการ คทช.จังหวัด   
447,200.- บาท สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุร ี
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1 
     งบประมาณ 

       ผูรับผิดชอบ  
  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  104,850 บาท 
สํานักงานการปฏริูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุร ี
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 4. สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร 
กลยุทธ 1.สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูล แผนพัฒนาระบบเกษตร และการดําเนินงานขับเคล่ือน  
อยางสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการการสงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลแผนพัฒนาระบบเกษตร 

และการดําเนินงานขับเคลื่อนอยางสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ มันสําปะหลัง ขาวโพด

เลี้ยงสัตว สับปะรด มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูก 657,613 ไร , 123,728 ไร 
และ 41,339 ไร ตามลําดับ สรางมูลคาทางเศรษฐกิจกวา ๑ พันลาน
บาท ท้ังยังเปนการรักษาขนบทําเนียมการดํารงชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนท่ีอําเภอทามะกา, อําเภอไทรโยค, อําเภอทองผาภูมิ, อําเภอศรีสวัสดิ์, 
อําเภอพนมทวน, อําเภอบอพลอย, อําเภอหนองปรือ ,อําเภอหวย
กระเจา และอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรผูปลูกพืชไร
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มีตนทุนการเพาะปลูกท่ีคอนขางสูง
อยูในปจจุบัน ท้ังยังขาดองคความรูใหมๆท่ีจะพัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรอุตสาหกรรมตางๆอีกมาก อีกท้ังการท่ีสภาพภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนไปทําใหเกษตรประสบปญหาดานภัยพิบัติสงผลใหผลผลิตทางการ
เกษตรเสียหาย เกษตรกรมรายไดลดลงเกิดปญหาการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร ปจจุบันเทคโนโลยี
การผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรม (มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
สับปะรด) พัฒนาไปอยางรวดเร็วเกษตรกรสวนใหญยังไมสามารถเพ่ิม
รายไดดานเกษตร อีกท้ังพันธุพืชและความสะอาดของพันธุยังมีนอย การ
เตรียมความพรอมดานการจัดตั้งศูนยกระจายพันธุพืชท่ีดี เพ่ือเปน
พ้ืนฐานการเพาะปลูกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมใหดีข้ึน 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ (1) เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรสามารถผลติสินคาเกษตรพืชไรอุตสาหกรรม
ใหมีตนทุนลดลงและมีผลิตเพ่ิมข้ึน 
(2) เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีแหลงพันธุพืชไรพันธุดี เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
(3) เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูและไดรับองคความรูใหม  
(๔) เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีแหลงศึกษาการผลติสินคาพืชไร
อุตสาหกรรม 
(๕) เพ่ือสงเสริมใหเกษตรมารายไดเพ่ิมข้ึนจากการแปรรูปผลผลิตสนิคา
เกษตรพืชไรอุตสาหกรรม 
(๖) เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีแหลงจําหนายสินคาเกษตรพืชไร
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. สามารถผลิตพันธุพืชไรท่ีมีคณุภาพ  
2. มีพ้ืนท่ีผลิตพันธุพืชไรท่ีมคุีณภาพ 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. มีศูนยผลติพันธุพืชชุมชน จํานวน 3 ศูนย 
2. เกษตรกรมีแหลงซ้ือพันธุพืชไรท่ีไดมาตรฐาน 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล
ระหวางการอนุรกัษ กับการใช   
           ประโยชนอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓  การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความ
มั่นคงของอาหาร และ 
        พลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกจิสกูารเติบโตอยาง
มีคุณภาพและย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
         และสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน  

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 63,200,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1 
     งบประมาณ 
     ผูรับผิดชอบ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ศูนยขอมูลและสารสนเทศดานการเกษตร 5,000,000 บาท 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ศูนยวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการเกษตรจังหวัดกาญจนบุร ี
14,200,000 บาท สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุร ี
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 3  
 งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผลิตผักอินทรียเพ่ือสุขภาพเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 1,400,000 บาท 
สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 4. สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร 
กลยุทธ 2 สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสรางธรรมนูญ 
ความสุขชุมชน และใชใหเปนวิถีชีวิตอยางย่ังยืน 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสรางธรรมนูญความสุขชุมชนและใชใหเปนวิถีชีวิตอยางยั่งยืน 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดจัดทําแผนยุทธศาสตรบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ 
ท้ังภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนองคความรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประโยชนสุขอยางยั่งยืน โดย
ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตรหลัก โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท โดยมุงเนนใหเกิด
กระบวนการความคิดหรือความตองการท่ีแทจริงในการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชและสรางกระบวนการเรียนรูท่ีเปน
รูปธรรม ซ่ึงตรงกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 ตองการเสริมสรางสังคมเปนสุข 
แหงการเรียนรู และใชกลยุทธวิจัยและพัฒนาชุมชนพอเพียงจังหวัด
กาญจนบุรี  
 ดังน้ัน เพ่ือใหประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เกิดการตื่นตัว
และเขามารวมกันขับเคลื่อนหมูบานใหเปนหมูบานท่ีมีความสุขและความ
พอเพียง จึงไดจัดทําโครงการ “เพ่ิมหมูบานแหงความพอเพียง เพ่ือ
รากฐาน ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ของจังหวัดกาญจนบุรี”  

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ (1) เพ่ือสรางจิตสํานึกใหคนชุมชนไดเกิดการตื่นตัวและเขามามีสวนรวม
ในการสรางหมูบาน/ชุมชนของตนเองใหนาอยูโดยยดึหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหัูว
(2) เพ่ือเสรมิสรางกระบวนการเรยีนรูและการมสีวนรวมของชุมชนใน
การพัฒนาและแกไขปญหาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน บนพ้ืนฐาน
ความสุขของความพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1 จํานวนหมูบานท่ีพัฒนาไปสูการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2 ประชาชนมีความพึงพอใจและมีความสุขในการดํารงชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1 เกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการชวยกันคิด และ
กระบวนการในการพัฒนางานในชุมชนอยางตอเน่ือง 
2 เกิดกระบวนการมีสวนรวมขององคกร หรือหนวยงานในทองถ่ินเพ่ือ
พัฒนาหมูบานไปสูหมูบานแหงความพอเพียง 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล
ระหวางการอนุรกัษ กับการใช   
           ประโยชนอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓  การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความ
มั่นคงของอาหาร และ 
        พลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกจิสกูารเติบโตอยาง
มีคุณภาพและย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
         และสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน  

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาร 249,104,200 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1 
     งบประมาณ 
     ผูรับผิดชอบ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมการนําพลังงานทดแทนมาใชในครัวเรือนและกระบวนการผลิต 
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน กลมุเกษตรกร และ เกษตรกร  
3,859,000 บาท สํานักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาหมูบานท่ัวไปเปนหมูบานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1,842,400 บาท สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุร ี
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 3  
 งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ิมหมูบานแหงความพอเพียง เพ่ือรากฐานความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ของจังหวัดกาญจนบุรี 1,040,000 บาท สาํนักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี
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8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 4  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้าทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชน 10,000,000 บาท 
สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 5  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมการเล้ียงสัตวนํ้าแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
5,000,000 บาท สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 6  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมและพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือ 5,890,700 บาท  
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 7  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมและพัฒนาการเล้ียงไกพ้ืนเมือง 867,400 บาท 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 8  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ืมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพ กลุมผูปลูกพืชอาหารสัตวและเล้ียง
โคเน้ือบานหวยขาด 8,560,000 บาท สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 9  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม 6,404,500 บาท 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 10  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และโครงการใน
พระราชดําริ 2,034,100 บาท สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 4. สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร 
กลยุทธ 4. สงเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพปจจัยการผลิตดานการเกษตร 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ปจจุบันตลาดและผูบริโภคมีแนวโนมการบริโภคสินคาเกษตรท่ีมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะพืชผัก แตเกษตรกรมีการใชสารเคมีใน
กระบวนการผลิตท่ีมากเกินความจําเปน มีการใชอยางไมถูกตอง ทําให
เกิดผลกระทบตอสุขอนามัยของเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค ผลผลิต
พืชผักปลอดภัยในตลาดมีไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคซ่ึงมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเกษตรกรขาดแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เกษตรกรบางสวนมีความตองการท่ีจะผลิต
สินคาเกษตรท่ีปลอดภัย แตเกษตรกรยังขาดความรูและทักษะในการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย  รวมท้ังขาดความเช่ือมโยงระหวางผูผลิต 
ผูคา และผูบริโภคทําใหตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยในประเทศไทยมี
จํากัดนอกจากน้ีปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยโดย
เนนการผลิตพืชผักท่ีปลอดภัยมีความกาวหนามากข้ึน จึงจําเปนตอง
พัฒนาเกษตรกรในดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย โดยเนนการผลิต
พืชผักท่ีปลอดภัยจากสารพิษ  เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิต
สินคาเกษตร 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ (1)ดําเนินการพัฒนาความรเูรื่องการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
(2) พัฒนากลุมผผูลติผักปลอดภัยจัดกระบวรการเรียนรูสําหรับเกษตรกร 
(3)สนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับการเรยีนร ู
(4) เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีใหมีความรูเรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย และ 
สามารถถายทอดความรู ใหคําปรกึษาแนะนําแกเกษตรกรได 
(5) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ใหมคีวามรู ความเขาใจเรื่องการผลติพืชตาม
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรยีและ 
เห็นความสําคัญระบบเกษตรอินทรีย 
(6) เพ่ือใหเกษตรกรสามารถพัฒนาผลติภณัฑ ตามระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเพ่ิมมลูคาของสินคา 
สามารถดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางยั่งยืน 
(7) การสงเสริมผลิตผลของสมุนไพรท่ีมีศักยภาพตามความตองการของ
ตลาดท้ังในและตางประเทศ 
(8) เพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมในพืชสมุนไพร 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. เกษตรกรผลิตอาหารปลอดภยัเพ่ิมข้ึน 
2.จํานวนเกษตรกรท่ีไดรบัการฝกอบรมและใหความร ู
3. เกษตรกรผปูลูกสมุนไพรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1) เกษตรกรลดการใชสารเคมีในการผลิตพืชผักหรือผลไม 
2) เกษตรกรและผูบริโภคปลอดภยัจากสารเคม ี
3) สรางรายไดใหแกเกษตรกร 
4) วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภณัฑไดรับความเช่ือถือ และสามารถแขงขัน
ในตลาดไดเพ่ิมมากข้ึน 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล
ระหวางการอนุรกัษ กับการใช   
           ประโยชนอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓  การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความ
มั่นคงของอาหาร และ 
        พลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกจิสกูารเติบโตอยาง
มีคุณภาพและย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
         และสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน  

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ งบประมาณ 25,131,200 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปเน้ือสัตวปลอดภัย 2,000,000 บาท 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี
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8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การสงเสริมการผลิตกาแฟอินทรียรักษาปาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎร 
1,620,000 บาท ศูนยสงเสริมและพัฒนา 
อาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรท่ีสูง) 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 3  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การสงเสริมการปลูกอินทผาลัมระบบเกษตรอินทรีย 1,550,000 บาท 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรท่ีสูง) 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 4  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (พืชผัก และสมุนไพร) 2,638,300 บาท 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 5  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมการบริโภคและจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 
1,252,000 บาท สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 4. สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร 
กลยุทธ 4. สงเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพปจจัยการผลิตดานการเกษตร 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพปจจัยการผลิตดาน

การเกษตร 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ปจจุบันตลาดและผูบริโภคมีแนวโนมการบริโภคสินคาเกษตรท่ีมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะพืชผัก แตเกษตรกรมีการใชสารเคมีใน
กระบวนการผลิตท่ีมากเกินความจําเปน มีการใชอยางไมถูกตอง ทําให
เกิดผลกระทบตอสุขอนามัยของเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค ผลผลิต
พืชผักปลอดภัยในตลาดมีไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคซ่ึงมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเกษตรกรขาดแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เกษตรกรบางสวนมีความตองการท่ีจะผลิต
สินคาเกษตรท่ีปลอดภัย แตเกษตรกรยังขาดความรูและทักษะในการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย  รวมท้ังขาดความเช่ือมโยงระหวางผูผลิต 
ผูคา และผูบริโภคทําใหตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยในประเทศไทยมี
จํากัดนอกจากน้ีปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยโดย
เนนการผลิตพืชผักท่ีปลอดภัยมีความกาวหนามากข้ึน จึงจําเปนตอง
พัฒนาเกษตรกรในดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย โดยเนนการผลิต
พืชผักท่ีปลอดภัยจากสารพิษ  เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิต
สินคาเกษตร 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ (1)ดําเนินการพัฒนาความรเูรื่องการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
(2) พัฒนากลุมผผูลติผักปลอดภัยจัดกระบวรการเรียนรูสําหรับเกษตรกร 
(3)สนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับการเรยีนร ู
(4) เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีใหมีความรูเรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย และ 
สามารถถายทอดความรู ใหคําปรกึษาแนะนําแกเกษตรกรได 
(5) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ใหมคีวามรู ความเขาใจเรื่องการผลติพืชตาม
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรยีและ 
เห็นความสําคัญระบบเกษตรอินทรีย 
(6) เพ่ือใหเกษตรกรสามารถพัฒนาผลติภณัฑ ตามระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเพ่ิมมลูคาของสินคา 
สามารถดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางยั่งยืน 
(7) การสงเสริมผลิตผลของสมุนไพรท่ีมีศักยภาพตามความตองการของ
ตลาดท้ังในและตางประเทศ 
(8) เพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมในพืชสมุนไพร 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. เกษตรกรผลิตอาหารปลอดภยัเพ่ิมข้ึน 
2.จํานวนเกษตรกรท่ีไดรบัการฝกอบรมและใหความร ู
3. เกษตรกรผปูลูกสมุนไพรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1) เกษตรกรลดการใชสารเคมีในการผลิตพืชผักหรือผลไม 
2) เกษตรกรและผูบริโภคปลอดภยัจากสารเคม ี
3) สรางรายไดใหแกเกษตรกร 
4) วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภณัฑไดรับความเช่ือถือ และสามารถแขงขัน
ในตลาดไดเพ่ิมมากข้ึน 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล
ระหวางการอนุรกัษ กับการใช   
           ประโยชนอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓  การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความ
มั่นคงของอาหาร และ 
        พลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกจิสกูารเติบโตอยาง
มีคุณภาพและย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
         และสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน  

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 90,493,600 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เรงพัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร 
อําเภอเลาขวัญ 10,366,300 บาท อําเภอเลาขวัญ 
 สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 2  สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตวตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม 
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 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

13,775,500 บาท สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี    
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี       

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 3  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑประมงเพ่ือเพ่ิมมูลคา (ประมง) 
ปงบประมาณ 2561 1,000,000 บาท สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 4  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมและพัฒนาศูนยผลิตพันธุพืชไรในชุมชน (มันสําปะหลัง ขาวโพดเล้ียง
สัตว และสับปะรด) 4,330,800 บาท สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 5  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

สงเสริมประสิทธิภาพการผลิต และการสรางมูลคาสินคาเกษตร 
1,0938,400 บาท สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 4. สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร 
กลยุทธ 9. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร

ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรี มีระบบชลประทานยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี ทําใหขาด

แคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร ตองพ่ึงพานํ้าฝนเปนหลัก และมีความเสี่ยงสูง
จากการแปรปรวนของฤดูกาล พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตตกต่ํา  
การจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือสนับสนุนการทําการเกษตรใหไดผลตอเน่ืองท้ังป 
จึงเปนปจจัยหลักในการสนับสนุนสงเสรมิใหประชากรของอําเภอมีรายได
สูงข้ึน พอเพียงตอการดํารงชีพซ่ึงพืชผลทางการเกษตรของอําเภอหนอง
ปรือ ลวนเปนพืชท่ีมีคาสูงทางเศรษฐกิจ  ไดแก ออย มันสําปะหลัง 
สับปะรด ฯลฯ เปนตน หากวาในปไหนท่ีขาดแหลงนํ้าสูง จะสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด              

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ ๑. เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภค บรโิภคและเพ่ือ
การเกษตร 
2. เพ่ือแกปญหาลําหวยตื้นเขิน 
๓. เพ่ือปองกันพืชผลทางการเกษตรของราษฎรเสยีหาย 
๔. เพ่ือปองกันนํ้าทวม ชวงฤดูนํ้าหลาก 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1) จังหวัดกาญจนบุรีมีแหลงนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภคเพ่ิมข้ึน  
2) พืชผลทางการเกษตรของราษฎรเกิดความเสียหายนอยลง  
3) ปญหานํ้าทวมลดลง 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ๑. ราษฎรมีนํ้าไวใชในฤดูแลงอยางเพียงพอ 
๒. พืชผลทางการเกษตรของราษฎรไมเสียหาย 
๓. ลําหวยไมตื้นเขิน นํ้าไหลสะดวก 
๔. ชวงฤดูนํ้าหลากนํ้าจะไมทวม 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล
ระหวางการอนุรกัษ กับการใช   
           ประโยชนอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓  การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความ
มั่นคงของอาหาร และ 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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        พลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกจิสกูารเติบโตอยาง
มีคุณภาพและย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
         และสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน  

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ งบประมาณ 349,644,100 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร  
อําเภอหนองปรือ 13,350, 000 บาท อําเภอหนองปรือ  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 24 บานทุงรวงทอง 
7,359,600 อําเภอหวยกระเจา สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 3  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานอางหิน หมูท่ี 8 ต.วังไผ  
อ.หวยกระเจา เช่ือมบานหนองงูเหลือม ม.3 ต.หนองนกแกว อ.เลาขวัญ 
5,063,900 บาท อําเภอหวยกระเจา สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 4  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรงถนนลาดยางแอสฟสตติกคอนกรีตเช่ือมระหวาง ต.หวยกระเจากับ 
ต.ดอนแสลบ 11,931,000 บาท อําเภอหวยกระเจา 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 5  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

กอสรงถนนลาดยางแอสฟสตติกคอนกรีตสายหมูท่ี 5 บานสระจันทอง - หมูท่ี 
4 บานหนองบัวห่ิง ต.สระลงเรือ 5,908,000 บาท อําเภอหวยกระเจา 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
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8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 6  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาระบบการขนสงพืชผลการเกษตร อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 
24,612,000 บาท อําเภอบอพลอย สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 7  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

คลองสงนํ้าโกรกใบตาล 5,500,000 บาท  
โครงการชลประทานกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 8  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

คลองสงนํ้าทุงหมาหิว 7,000,000 บาท 
โครงการชลประทานกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 9  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายทดนํ้าบานหนองบานเกา พรอมขุดลอก 15,000,000 บาท 
โครงการชลประทานกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 10  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายทดนํ้าบานภูมิเจริญ 15,000,000 บาท  
โครงการชลประทานกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 11  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

คลองสงนํ้าสายรางเหียง 6,500,000 บาท  
โครงการชลประทานกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 12  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายทดนํ้าบานหนองจอก พรอมขุดลอกลําหวย 15,000,000 บาท 
โครงการชลประทานกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 13  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายหวยหนองโพธ์ิ 13,000,000 บาท 
โครงการชลประทานกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 14  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

คลองสงนํ้าหวยสะพาน 7,000,000 บาท 
โครงการชลประทานกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 15  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 
6,055,000 บาท อําเภอบอพลอย สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 16  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลติกทคอนกรีต หมู 1 ซอย 1 ตําบลวังศาลา 
เช่ือมตําบลวังขนาย 2,024,000 บาท  
อําเภอทามวง สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี  
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8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 17  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 ตําบลวังศาลาสายคันคลอง
ชลประทาน เช่ือมระหวางตําบลวังศาลากับตําบลทุงทอง 
11,028,000 บาท อําเภอทามวง สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 18  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 2 ซอย 3 ตําบลวังศาลา 
เช่ือมตําบลทาตะครอ 1,333,000 บาท อําเภอทามวง 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 19  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกลําหวย หมู 1 บานเสด็จ ต.จรเขเผือก อ. ดานมะขามเต้ีย 
 จ.กาญจนบุรี 1,002,000 บาท 
 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 20  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกลําหวย หมู 3 บานทาโปรง  ต.จรเขเผือก  อ. ดานมะขามเต้ีย จ.
กาญจนบุรี 1,935,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 21  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกลําหวย หมู 4 บานทามะไฟต.จรเขเผือกอ. ดานมะขามเต้ีย 
 จ.กาญจนบุรี 1,490,000 บาท  
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 22  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกลําหวย หมู 9 บานเนินสวรรค ต.จรเขเผือก อ. ดานมะขามเต้ีย  
จ.กาญจนบุรี 1,014,000 บาท  
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 23  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกลําหวย หวยทรายบานหนองงู  ต.นาสวน อ. ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
999,800 บาท  
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 24  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางฝายชะลอนํ้า พรอมขุดลอกหนาฝาย หมู 13 บานหวยใหญ  
ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี 2,000,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 25  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางฝายชะลอนํ้า พรอมขุดลอกหนาฝาย หมู. 22 บานประชาสุข  
ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี 2,000,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 26  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางฝายนํ้าลน  พรอมขุดลอกหนาฝาย จุด (1) หมู 5 ต.สมเด็จเจริญ 
 อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 1,793,000 บาท  
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 27  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางฝายนํ้าลน  พรอมขุดลอกหนาฝาย จุด (2) หมู 5 ต.สมเด็จเจริญ  
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 1,999,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
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8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 28  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พรอมขุดลอกหนาฝาย จุด (3) หมู 5 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ 
จ.กาญจนบุรี 1,872,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 29  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางฝายนํ้าลน  พรอมขุดลอกหนาฝาย จุด (4) หมู 5 ต.สมเด็จเจริญ  
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 1,757,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 30  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดสระเก็บนํ้า บานหนองงูเหลือม หมู 3 ต.หนองนกแกว อ.เลาขวัญ 
 จ.กาญจนบุรี 1,012,000 บาท  
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 31  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดสระเก็บนํ้า บานหนองงูเหลือม หมู 2 ต.หนองนกแกว อ.เลาขวัญ  
จ.กาญจนบุรี 125,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 32  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดสระเก็บนํ้า บานหนองงูเหลือม หมู 2(หนาโรงเรียนบานหนองเด็ค) 
 ต.หนองนกแกว   อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 717,000 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 33  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดสระเก็บนํ้า บานหนองงูเหลือม หมู 7 ต.หนองนกแกว อ.เลาขวัญ  
จ.กาญจนบุรี 107,0000 บาท  
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 34  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดสระเก็บนํ้า บานหนองงูเหลือม หมู 4 ต.หนองนกแกว อ.เลาขวัญ  
จ.กาญจนบุรี 1,168,000 บาท  
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 35  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดสระเก็บนํ้า บานหนองงูเหลือม หมู 8 ต.หนองนกแกว อ.เลาขวัญ  
จ.กาญจนบุรี 1,012,000 บาท  
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 36  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดสระเก็บนํ้า บานหนองงูเหลือม หมู 8 (นางเอื้อง ปานโพธ์ิทอง)  
ต.หนองนกแกว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
1,012,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 37  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฟนฟูแหลงนํ้า หวยสะแหรง หมู 6 ต.ชองดาน ต.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 
2,328,200 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 38  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฟนฟูแหลงนํ้า หวยหมักตูก หมู 6 ต.ชองดาน ต.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 
2,328,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
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8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 39  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอก ลําหวยตะเพิน หมู 2 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 
326,6000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 40  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกลําหวยลูกกา หมู 3 ต.หนองไผ  อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 
4,000,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 41  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกลําหวยทาชาง หมู 6 ต.หนองไผ  อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 
4,000,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 42  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางฝายนํ้าลน พรอมขุดลอกคลอง หมู 7 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
6,000,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 43  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางฝายนํ้าลน พรอมขุดลอกคลอง หมู 5 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
6,000,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 44  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกลําหวยธรรมชาติหลังวัดลําทราย หมู 9 ต.บานเกา อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี 6,000,000 บาท  
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 45  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกลําหวยไร หมู 7 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
6,000,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 46  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกลําหวย  หมู 6 บานตลุงใต  ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระเจา  
 จ.กาญจนบุรี 1,896,000 บาท  
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 47  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยแมตะกึง (บริเวณบานนายกบจุด1) หมู 2 
 ต.สมเด็จเจริญ  อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
473,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 48  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยแมตะกึง (บริเวณบานนายกบจุด2) หมู 2  
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 473,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 49  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยแมระวาง (บริเวณไรสมศักด์ิ) หมู 4 ต.สมเด็จเจริญ 
 อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 473,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
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8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 50  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยยาง หมู 2 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ  
จ.กาญจนบุรี 270,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 51  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยยาง หมู 8 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ 
 จ.กาญจนบุรี 270,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 52  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยยาง หมู 13 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ  
จ.กาญจนบุรี 270,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 53  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยยาง หมู 14 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ 
 จ.กาญจนบุรี 270,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 54  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยยาง (บริเวณจุดยางท่ี 2)หมู 13 ต.หนองปลาไหล  
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 270,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 55  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยลําตะเพิน หมู 1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ  
จ.กาญจนบุรี 294,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 56  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยขี้กา หมู 11 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
458,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 57  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยขี้กา หมู 11 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
45,800 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 58  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยปาไรหมู 14 ต.หนองปรือ  อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
458,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 59  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยลําชาง หมู 14 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ 
จ.กาญจนบุรี 458,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 60  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยลําตะกึงหมู 17 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ 
จ.กาญจนบุรี 458,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 



 ๘

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 61  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยปาไรลาง หมู 17 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ 
จ.กาญจนบุรี 45,8000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 62  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยปาไรบน หมู 19 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ 
จ.กาญจนบุรี 458,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 63  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยปาไรลาง หมู 19 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ  
จ.กาญจนบุรี 458,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 64  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยปาไรบนหมู 19 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ  
จ.กาญจนบุรี 492,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 65  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยชางหมู 20 19 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ  
จ.กาญจนบุรี 458,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 66  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝายกักนํ้าช่ัวคราว หวยปาไรบนหมู 19 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ  
จ.กาญจนบุรี 492,000 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 67  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกลําหวยธรรมชาติ บานประตูดาน  หมูท่ี ๑๔  ตําบลบานเกา  
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2,173,000 บาท  
อําเภอเมืองกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี   

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 68  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางระบบประปาบาดาลพรอมโดยใชพลังงานแสงอาทิตย บาน อ.มอญ 
หมู 1 บานตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
607,400 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 69  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางระบบประปาบาดาลพรอมโดยใชพลังงานแสงอาทิตย หนาวัดไทย
ชาวเขา หมู 1 บานตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
607,400 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 70  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางระบบประปาบาดาลพรอมโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมู 1 บานตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
607,400 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 71  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางระบบประปาบาดาลพรอมโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ร.ร.ตชด.มิตร
มวลชน 2 หมู 1 บานตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
607,400 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 



 ๙

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 72  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางระบบประปาบาดาลพรอมโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ไรนายต้ัง หมู 1 
บานตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
607,400 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 73  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางระบบประปาบาดาลพรอมโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ไรนายจะมอง 
หมู 1 บานตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
607,400 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 74  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางระบบประปาบาดาลพรอมโดยใชพลังงานแสงอาทิตย หวยแมอุย  
หมู 1 บานตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี  
607,400 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 75  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางระบบประปาบาดาลพรอมโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ไรนายสิทธิพงษ  
หมู 1  บานตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
607,400 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 76  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางระบบประปาบาดาลพรอมโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ไรนายเนไคร 
หมู 1  บานตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
607,400 บาท สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 77  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือยกระดับชีวิตความเปนอยูท่ีดี 
29,510,000 อําเภอพนมทวน สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 4. สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร 
กลยุทธ 11. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธเพ่ือการเกษตร 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธเพ่ือการเกษตร 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล เมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัว ประชากรมีรายไดมากข้ึน และเศรษฐกิจมี

การติดตอเช่ือมโยงกับโลกภายนอกมากข้ึน การผลิตการบริโภคและ
การคาขายสินคา อาหารและวัตถุดิบยอมจะขยายขอบเขตมากข้ึน โดยท่ี
การขยายตัวทางดานเกษตรกรรมเปนปจจัยพ้ืนฐานของการขยายทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย การพัฒนาการตลาดและระบบราคาสินคา
เกษตรจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือใหระบบตลาดรองรับและสอดคลองกับ
ความเติมโตทางการแปรรูป และการบริโภคสินคาเกษตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ในขณะเดียวกันรายไดของประชากรท้ังในประเทศเอง
และ ในประเทศท่ีเปนผูสั่งเขาสินคาเกษตรก็ไดเปลี่ยนแปลงไป รสนิยม 
และรูปแบบการบริโภคของประชากรยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย เน่ืองจาก
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากข้ึน การเขาถึงสินคา
ทางการเกษตรก็มีมากข้ึน ดังน้ันเพ่ือใหเกิดการสงเสริมการตลาดและเพ่ือ
เปนการประชาสัมพันธสินคาทางการเกษตรใหอยูในกลุมธุรกิจของ SME 
น้ัน จึงปฏิเสธไมไดวาระบบสารสนเทศในรูปแบบออนไลนจะชวยใหการ
ดําเนินการธุรกิจขยายตัวมากข้ึนและเปนท่ีรู จักของท้ังไทยและ
ตางประเทศในชวงเวลาอันรวดเร็ว 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1) เพ่ือสํารวจสภาพปญหาสินคาการเกษตร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
การคาชายแดน  
2) เพ่ือฝกอบรมการแปรรูปสินคาการเกษตร 
3) เพ่ือสงเสริมการการเกิดธุรกิจ SME  
4) เพ่ือจัดทําฐานขอมลูสารสนเทศสินคาเกษตร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และการคาชายแดน 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1) จํานวนของผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีทําการแปรรูปแลวอยางนอย 5 
ผลิตภณัฑ 
2) ผูประกอบการ SME  
3) ผลประเมินความพึงพอใจการใชฐานขอมูลสารสนเทศสินคาทาง
การเกษตรอยูในระดับ 
4) เสริมสรางอาชีพ รายได เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1) เกษตรสามารถแปรรูปสินคาทางการเกษตรได  
2) จังหวัด องคกรท่ีเก่ียวของ หรอืภาคีเครือขาย ไดขอมลูท่ีเปน
ประโยชนในการพิจารณาวางแผนพัฒนาตอยอดองคความรู เพ่ิมผลผลิต 
สรางผลิตภัณฑใหม เพ่ิมรายไดแกชุมชนท่ีสนใจ 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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3) สามารถจัดจําหนายผลติภณัฑแปรรูปในรูปแบบสินคาออนไลนได
อยางท่ัวถึงผลิตภณัฑชุมชนไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล
ระหวางการอนุรกัษ กับการใช   
           ประโยชนอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๓  การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความ
มั่นคงของอาหาร และ 
        พลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกจิสกูารเติบโตอยาง
มีคุณภาพและย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
         และสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน  

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 2,000,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาระบบสารสนเทศสินคาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคา
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 2,000,000 บาท  
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 5. สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคา
ชายแดน 

กลยุทธ 6. สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง โดยแผนการ

จัดการ “เท่ียวเมืองกาญจนเท่ียวทะเลใต” 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดชายแดนภาคตะวันตก หางจากกรุงเทพฯ 

ประมาณ 129 กิโลเมตรมีพ้ืนท่ี 19,483.148 ตารางกิโลเมตร  หรือ  
12,176,968 ไร   ซ่ึงใหญเปนอันดับ   3  ของประเทศ   แบงเขตการ
ปกครองเปน  13 อําเภอ 95 ตําบล 943 หมูบาน   ประชากร จํานวน   
822,578  คน  จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติมากมายท้ังภูเขา  แมนํ้า  ปาไม  ถํ้า และนํ้าตก  ตลอดจน
สถานท่ีสําคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร เชน  ดานพระเจดียสามองค  
ประสาทเมืองสิงห  โบราณสถานพงตึก  โบราณสถานเจดียยุทธหัตถี  
สะพานขามแมนํ้าแคว  สุสานทหารสัมพันธมิตร  ซ่ึงเปนท่ีรูจักในหมู
นักทองเท่ียวท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ  ประวัติศาสตร    และการผจญภัยมา
ชานาน   ดวยเหตุท่ีจังหวัดกาญจนบุรีมีธรรมชาติอันสวยงามอัศจรรย
หลากหลายบรรยากาศทําใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ
เดินทางมาทองเท่ียวปละ  5 ลานกวาคน  เปนจังหวัดทองเท่ียวท่ีอยูใน
ความนิยมอันดับ   4  ของนักทองเท่ียวชาวไทย และอยูในอันดับท่ี 12   
ของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมดาน
การพัฒนาการทองเท่ียวระหวางจังหวัดกาญจนบุรีกับสหภาพพมา  ตาม
เสนทางเศรษฐกิจตอนใต  (Southern  Economic  Corridor)  จึงเห็น
วาการจัดทําการเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวระหวางแหลงทองเท่ียวทวาย
กับแหลงทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรีจะเปนประโยชนเพ่ือผลักดันใหเกิด
การทองเท่ียวระหวางภูมิภาคข้ึน 
ดังน้ัน สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจึงเล็งเห็น
ความสําคัญดังกลาว  จึงจัดทํา โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและ
พ้ืนท่ีเช่ือมโยง โดยแผนการจัดการ “เท่ียวเมืองกาญจนเท่ียวทะเลใต”  

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ (1) เพ่ือจัดเสนทางทองเท่ียวเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี
กับสหภาพพมา  ตามเสนทางเศรษฐกิจตอนใต  (Southern  
Economic  Corridor) 
(2)  เพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรีใหเปนท่ีรูจัก
แพรหลายในประเทศเพ่ือนบาน 
(3)  ประชาชนในจังหวัดมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
(4)  เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจ สรางรายไดเกิดกระแสเงินหมุนเวียน

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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ภายในจังหวัดกาญจนบุร ี
(5)  เพ่ือสงเสรมิความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือ 
GMS 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเพ่ิมข้ึน 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ (๑) ประชาสมัพันธใหนักทองเท่ียวชาวสหภาพพมาและประเทศตาม
เสนทางกาญจนบุร-ีทวาย 
(๒) จังหวัดกาญจนบุรีเปนท่ีรูจักในตลาดนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
(๓) มีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ิมมากข้ึน 
(๔)  มีรายไดจากการทองเท่ียวเขาสูจังหวัดกาญจนบุร ี

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

 นโยบายรัฐบาล 
ดานที่ 6 การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานที่ 8 การพฒันาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และพฒันา และ   
           นวัตกรรม 
ดานที่ 9 การรกัษาความม่ันคงของฐานทรพัยากร และการสรางสมดุล
ระหวางการอนรุักษ กบัการใช 
           ประโยชนอยางยั่งยนื 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเดน็ยทุธศาสตร ๔  การปรบัโครงสรางเศรษฐกิจสูการเตบิโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน  
ประเดน็ยทุธศาสตร  ๕   การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
         และสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 
ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขนัไดอยาง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที ่4 การเตบิโตที่เปนมิตรกบัสิงแวดลอมเพื่อ การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที ่7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ ระบบโลจิสตกิส   
ยุทธศาสตรที ่9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ   
แผนพฒันากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรที ่1 การเสริมสรางและพัฒนาศกัยภาพทนุมนษุย 
ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขนัไดอยาง
ยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1 
     งบประมาณ 
     ผูรับผิดชอบ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ประชาสมัพันธการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรีดวยสื่อภาษาตางประเทศ) 
สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุร ี
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี
สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี 
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8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โครงการเช่ือมโยงการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรีสูนานาชาติ 
(ดําเนินการจัดนิทรรศการสงเสริมการทองเท่ียวและRoad show ในระ
ดันนานาชาติ) 
สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุร ี
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี
สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี 

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 5. สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกจิ เขตเศรษฐกจิพิเศษ และการคาชายแดน 
กลยุทธ 6. สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเสริมสรางความ

เขมแข็งการเงินฐานรากตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ กําหนด

วัตถุประสงคในการพัฒนาเพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเอง
และไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึนสรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิต รวมท้ังการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
     จังหวัดกาญจนบุรี ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาท่ีตองการสราง
ระบบเศรษฐกิจท่ีมั่นคง โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในเรื่องการ
สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก 
ประกอบกับ จังหวัดกาญจนบุรีมีผลิตภัณฑชุมชนท่ีจดทะเบียนแลว
จํานวนมาก อีกท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรียังมีภูมิปญหาท่ีสามารถ
แปลงเปนสินคาไดจํานวนมาก ดังน้ันหากสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ิน
มาพัฒนา หรือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหมีศักยภาพ จะสงผลใหระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดมีความมั่นคงได จึงไดจัดทําโครงการ  เสริมสราง
ศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกาญจนบุรี”  

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ ๑. เพ่ือสรางกระแสทองถ่ินนิยมในการผลิตและใชผลติภณัฑจากชุมชนใน
ชีวิตประจําวัน 
2. เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจครัวเรอืนดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ือพัฒนาผผูลิต ผลติภณัฑ และชองทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

๑.มีการจดทะเบียนผลิตภัณฑชุมชน ตามระบบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๒๐ 
๒.ผผูลติผลิตภัณฑชุมชนท่ีเขารวมโครงการมรีายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ ๒๐ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ๑. สามารถสรางกระแสทองถ่ินนิยมในการผลิตและใชผลิตภัณฑจาก
ชุมชนในชีวิตประจําวัน 
๒.เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดมคีวามมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
๓.ผผูลติผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑชุมชน และชองทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑชุมชนไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

 นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ   
           นวัตกรรม 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 



 ๒

ดานท่ี 9 การรกัษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล
ระหวางการอนุรกัษ กับการใช 
           ประโยชนอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกจิสกูารเติบโตอยาง
มีคุณภาพและย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
         และสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกจิ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางย่ังยืน 

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 87,500,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1 
     งบประมาณ 
     ผูรับผิดชอบ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เสรมิสรางศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกาญจนบุร ี
25,000,000 บาท สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุร ี
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงอาคารตลาดสินคาชายแดนบานพระเจดียสามองค 
 2,000,000 บาทอําเภอสังขละบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 5.สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคา
ชายแดน 

กลยุทธ สงเสริมผูประกอบการ SE และ SME 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมผูประกอบการ SE และ SME 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  จังหวัดกาญจนบุรี  ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหประชาชนมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมความสัมพันธและ
การคากับประเทศเพ่ือนบานบริเวณชายแดนไทยกับสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา และเพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจบริเวณชายแดน  อีก
ท้ังเปนการเช่ือมความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนท้ังสองประเทศ 
และผูประกอบการคาตามแนวชายแดนรวมถึงสวนราชการ 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1) เพ่ือเพ่ิมมลูคาการสงออก การคา การทองเท่ียว การลงทุน บริเวณ
ดานพระเจดียสามองค อ. สังขละบุรี  
 2) เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจตามแนวชายแดนใหมีความคึกคัก และดึงดดู
นักทองเท่ียวใหมาทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน    
 3) เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางประชาชน สวนราชการและ
ผูประกอบการท้ัง 2 ประเทศ ใหมคีวามสัมพันธท่ีดยีิ่งข้ึน     
4) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการคากับประเทศเพ่ือนบานใหมีระบบ
กฎเกณฑยึดถือระบบการคาเสรีและประโยชนรวมกันเปนหลัก 
5) เพ่ือสรางอาชีพและรายไดแกประชาชนและผูประกอบการบรเิวณ
ดานพระเจดียสามองค      

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. ความพึงพอใจของผูรวมจําหนายสินคา  
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม    
3. มูลคาการจําหนายสินคาในงานเพ่ิมข้ึนรอยละ5 จากปท่ีผานมา 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. มูลคาการคาบริเวณดานพระเจดียสามองคเพ่ิมข้ึน 
2. บริเวณดานพระเจดียสามองคมีจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน สงผล
ใหเศรษฐกิจตามแนวชายแดนมคีวามคึกคักและมีเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
3. ผูประกอบการคาดานการคาชายแดน และประชาชนท่ีอาศัยอยู
บริเวณชายแดนมรีายไดและมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน          
4. ประชาชนท้ังสองประเทศมีความสัมพันธท่ีดตีอกัน  

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 



 ๒

การวิจัย และพัฒนา และ  นวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 35,568,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมการแสดงสินคาและผลิตภัณฑของจังหวัดกาญจนบุรีชายแดนบานพุนํ้า
รอน 6,685,000 บาท สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี       

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมการจัดตลาดนัดการคาชายแดนบริเวณบานพระเจดียสามองค 
 อ.สังขละบุรี 983,000 บาท สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี       

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 5.สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคา
ชายแดน 

กลยุทธ 6. สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  ในปจจุบันประเทศตางๆไดใหความสําคัญตอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ โดยในระยะแรกมีข้ึนเพ่ือกระตุนการคาระหวางเมืองทาท่ีไดรับ
การยกเวนภาษี เชน ฮองกง สิงคโปร เปนตน ตอมาไดพัฒนาไปใน
ลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน ท้ังการคาและการผลิต มักจะมีการกําหนดพ้ืนท่ี
เฉพาะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการรวบรวมศูนยการจัดการและการ
บริหาร รวมท้ังการกําหนดใหสิทธิประโยชนบางประการในพ้ืนท่ีดังกลาว 
เพ่ือกระจายการพัฒนาไปสูพ้ืนท่ีตางๆ ไมใหกระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ 
อันจะเปนการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยจากรายงาน ILO พ.ศ. 2550 มีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 3,500 แหง ใน 130 ประเทศ และจากรายงานของธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดวาจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุม
แมนํ้าโขง 6 ประเทศ 60 แหง ภายใน พ.ศ. 2558 โดยเขตเศรษฐกิจ
พิเศษประมาณ 54 แหงอยูใน สปป.ลาว และกัมพูชา 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 2.1.1 เฝาระวัง และลดปญหาและผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ 
2.1.2 สรางความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ จากปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสาํคัญ 
2.1.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม     

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

จังหวัดในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานขอมูลและการเฝาระวังงาน
อนามัยสิ่งแวดลอม 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม  สามารถปฏิบัติงาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดอยางมปีระสิทธิภาพ ทําการใหเกิดการพัฒนา
งานดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานตามกฎหมาย และมีการ
จัดบริการดานอนามยัสิ่งแวดลอมไดมาตรฐาน 
3) สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดสภาพแวดลอมไดมาตรฐาน และเอ้ือ
ตอการสรางเสริมสุขภาพท่ีด ี
4) ครัวเรือนมีการจัดอนามัยสิ่งแวดลอมเหมาะสม  

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 



 ๒

การวิจัย และพัฒนา และ  นวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 500,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริม เฝาระวัง และพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดลอม ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี  ปงบประมาณ 2561 500,000 บาท 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี   

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 5.สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคา
ชายแดน 

กลยุทธ 7. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะแรงงานท่ีสอดคลองกับความตองการพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการสงเสรมิใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสตูรสมรรถนะแรงงานท่ี
สอดคลองกับความตองการพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมี 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน   ไดประกาศ
ใหจังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี ๒ เมื่อ
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบดวย ๒ ตําบลในอําเภอเมือง
กาญจนบุรี ไดแก ตําบลแกงเสี้ยน และตําบลบานเกา การประกาศเปน
จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน
มาตรการสนับสนุนดานภาษี การอํานวยความสะดวกของหนวยงานตาง 
ๆ และหากเปนประเภทกิจการท่ีกําหนดก็จะไดรับสิทธิประโยชนดาน
ภาษีตามมาตรการสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนในการพัฒนาดานการคาและการลงทุนจะตองมีกําลัง
แรงงานเขามาเก่ียวของ เพ่ือใหตอบสนองตอการจางงานในตําแหนงตาง 
ๆ สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกลเคียง จึงควรศึกษา
และกําหนดหลักสูตรการสอนใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
เพ่ือผลิตนักศึกษาปอนสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดกาญจนบุรี อยางไรก็ตาม กอนกําหนดหลักสูตรหรือแนะนํา
นักเรียนนักศึกษา บุคลากรดานการศึกษาควรมีองคความรูดานอาชีพท่ี
สอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีจาก
วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานตลาดแรงงาน และศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการท่ีมีการประกอบการประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1)  เพ่ือพัฒนาองคความรูดานอาชีพและขอมูลตลาดแรงงานท่ีสอดคลอง
กับความตองการของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีใหกับบุคลากร
ดานการศึกษา   
2)  เพ่ือใหบุคลากรดานการศึกษาไดเห็นการทํางานจริงในสถาน
ประกอบการประเภทเดยีวกันหรือใกลเคียงกับสถานประกอบการท่ีจะ
สรางในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี    
3)  เพ่ือสรางความรวมมือและขยายเครือขายในการแนะแนวอาชีพเพ่ือ
การมีงานทํา ระหวางสํานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี สถานศึกษา 
และภาคเอกชน 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 



 ๒

 
4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

ผูเขารวมโครงการมีความรู และนําความรไูปถายทอดใหกับนักเรียน 
นักศึกษา 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน      

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ บุคลากรดานการศึกษา และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแนะแนว 
ไดรับการพัฒนาองคความรดูานอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของ
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การวิจัย และพัฒนา และ  นวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 840,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาองคความรูดานอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษกาญจนบุรี 210,000 บาท สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 5.สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคา
ชายแดน 

กลยุทธ 8. เสริมสรางความสัมพันธและการคากับกลุมประเทศลุมน้ําโขงและประเทศอ่ืนๆ 
 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสรางความสัมพันธและการคากับกลุมประเทศลุมนํ้าโขงและ
ประเทศอื่นๆ 

๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  จังหวัดกาญจนบุรี  ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหประชาชนมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมความสัมพันธและ
การคากับประเทศเพ่ือนบานบริเวณชายแดนไทยกับสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา และเพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจบริเวณชายแดนอีกท้ัง
เปนการเช่ือมความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนท้ังสองประเทศ และ
ผูประกอบการคาตามแนวชายแดนรวมถึงสวนราชการ 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ      1) เพ่ือเพ่ิมมูลคาการสงออก การคา การทองเท่ียว การลงทุน 
บริเวณดานพระเจดยีสามองค อ. สังขละบุร ี  
     2) เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจตามแนวชายแดนใหมีความคึกคัก และ
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน    
     3) เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางประชาชน สวนราชการและ
ผูประกอบการท้ัง 2 ประเทศ ใหมคีวามสัมพันธท่ีดยีิ่งข้ึน     

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. ความพึงพอใจของผูรวมจําหนายสินคา  
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน      
3. มูลคาการจําหนายสินคาในงานเพ่ิมข้ึนรอยละ5 จากปท่ีผานมา 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ 1. มูลคาการคาบริเวณดานพระเจดียสามองคเพ่ิมข้ึน 
2. บริเวณดานพระเจดียสามองคมีจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน สงผล
ใหเศรษฐกิจตามแนวชายแดนมคีวามคึกคักและมีเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
3. ผูประกอบการคาดานการคาชายแดน และประชาชนท่ีอาศัยอยู
บริเวณชายแดนมรีายไดและมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน          
4. ประชาชนท้ังสองประเทศมีความสัมพันธท่ีดตีอกัน  

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การวิจัย และพัฒนา และ  นวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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การอนุรักษ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 27,920,000 บาท 

8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมการคาและเช่ือมโยงเศรษฐกิจอาเซียน + 6   
 6,000,000 บาท สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หมูบานชายแดนเขมแข็งคูขนานเพ่ือสงเสริมการคาชายแดน 
 60,000 บาทหนวยเฉพาะกิจลาดหญา สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 



 
 

 การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 5.สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคา
ชายแดน 

กลยุทธ 9. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสงและโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสงและโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  การสัญจรไป-มาภายในหมูบานเปนถนนลูกรัง และสภาพในพ้ืนท่ีเปน

หลุม บอเกิดอุบัติเหตุในการใชยานพาหนะของประชาชน กอใหเกิดความ
เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน และเปนเสนทางหลักในการขนสงผลผลิต 
สูทองตลาด จึงมีความจําเปนตองแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการขนสงผลผลิตสูทองตลาด 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ (1) กอใหเกิดความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 
(2) เพ่ือใหความสะดวกในการใชถนน แกผูสัญจรไปมาในชุมชนและ
หมูบาน 
(3) เพื่อใหเกิดความสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรสูทองตลาด 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

มีถนนสัญจร  
รอยละความพึงพอใจของผูใชถนนสัญจร 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ เกษตรกรและประชาชนมีถนนสญัจร 
6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

นโยบายรัฐบาล 
ดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดานท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การวิจัย และพัฒนา และ  นวัตกรรม 
ดานท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ๕   การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิงแวดลอมเพ่ือ การพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส   
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

7.  ระยะเวลา  4 ป (2561-2564) 
8. กิจกรรมหลกัของโครงการ  งบประมาณ 179,929,600 บาท 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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8.๑  กจิกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาระบบการขนสงสินคาการเกษตรอําเภอหนองปรือ  
11,776,660 บาท 
อําเภอหนองปรือ สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนน คสล. สายบานทุงศาลา ถึงเขาปลาแฟลบ หมู 5 บานลําทหาร 
ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  6,000,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 3  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนน คสล. สายวัดใหม เฉลิมพระเกียรติ หมู 5 บานลําทหาร  
ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 6,000,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 4  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนน คสล. สายบานพุนอย เช่ือมตําบลหนองบัว หมู 4 บานพุนอย  
ต.บานเกา    อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 6,000,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 5  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนน คสล.  หมู 7 บานหนองบานเกา ต.บานเกา อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี 6,000,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 6  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนน คสล.  สายศูนยวิจัยลําเภา-ลําทราย หมู 5 บานลําทราย 
 ต.บานเกา  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 6,000,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 7  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนน คสล.  สายบานหวยคลา หมู 5 บานลําทราย ต.บานเกา   
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 6,000,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 8  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขามใน หมู 3 ต.หนองไผ  
อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 4,950,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 9  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส่ีแยก - สันดอน หมู 6 ต.หนองไผ  
อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 2,000,000 บาท 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี  
  
 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 10  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ติดต้ังเสาไฟฟาสาธารณะแสงสวางภายในตําบลดอนชะเอม (หมูท่ี 1 หมูท่ี 3 
หมูท่ี 5 ตําบลดอนชะเอมเช่ือมตอตําบลสนามแย) 1,891,000 บาท 
อําเภอทามะกา สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี    

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 11  
 งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองปากดง - หนองขามใน หมูท่ี 
2 -3 3,051,000 บาท อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
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8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 12  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหินแดน - หนองขาม หมุท่ี 3 
4,539,000 บาท อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 13  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสายส่ีแยก - สันดอน หมูท่ี 6 
2,256,000 อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 14  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก - รางพลวง หมูท่ี 11 
6,100,000 บาท อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี  

8.๒  กจิกรรมหลักท่ี 15  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 - หมูท่ี 9 ตําบลกลอนโดเช่ือมตอ 
หมูท่ี 1 บานดานมะขามเต้ีย ต. ดานมะขามเต้ีย อ. ดานมะขามเต้ีย 
 จ.กาญจนบุรี 
อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 









































ภาคผนวก ข 
 

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  

 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

 (พ.ศ. 2557 – 2560) 
แผนพัฒนาจังหวัด 

 (พ.ศ. 2561– 2564) 
เหตุผลของการ

ปรับเปลี่ยน 

วิสัยทัศน์ เมืองแห่งการท่องเที่ยว 
ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่
สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

 

เมืองแห่งความสุข การท่องเที่ยว
และการเกษตรปลอดภัย ระบบ
เศรษฐกิจมั่นคง 

 

เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดมี
ทิศทางที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
อย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน  โดยมีแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติ
ร าช กา รประจ าปี เ ป็ น
เ ค รื่ อ ง มื อ ก า รบ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ข อ ง
จั ง ห วั ด  ที่ ส อ ด รั บ กั บ
น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ
เป็นแผนงานที่สะท้อนถึง
ปัญหาและความต้องการ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น อ ย่ า ง
แท้จริง จากกระบวนการ
มี ส่ วนร่ วมของภาครั ฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชา
สั ง คม  และป ระชาชน
จังหวัดกาญจนบุรี ในการ
ก า ห น ด อ น า ค ต ข อ ง
กาญจนบุรี ให้สอดคล้อง 
รองรับกับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ 
ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง
ต้ อ งมี ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ
ทุกภาคส่วน เป็นแผนงาน
เดียวกัน 



ภาคผนวก ข 
 

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  

 

หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

 (พ.ศ. 2557 – 2560) 
แผนพัฒนาจังหวัด 

 (พ.ศ. 2561– 2564) 
เหตุผลของการ

ปรับเปลี่ยน 

เป้าประสงค์
รวม 

1. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ือให้
ประชาชนมี ความมั่ นคงทาง
เศรษฐกิจและเป็นสุขอย่างยั่งยืน 

 

2. พัฒนาฟ้ืนฟู อนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล 
สามารถรองรับการท่องเที่ยวการ
ผลิต ด้านเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
และการค้าผ่านแดน 

 

4. เสริมสร้างศักยภาพการผลิต 
การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานเพ่ือการบริโภค
และการส่งออก 

 

5. ส่ง เสริมความสัมพันธ์และ
การค้ากับต่างประเทศเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ 

 

6. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน
และบริเวณชายแดน 

1.ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี 
มีความสุขในการด ารงชีวิตมีระบบ
ดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชี วิ ตอย่ า ง เหมาะสม  
มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจน
ประชาชนหรือผู้ ที่ เดินทางมา
ท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบ
ธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขในกาญจนบุรี 
2.จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่ง
การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล
ทั้งระบบและมีความปลอดภัย 
3.จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่ง
เกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริม
พัฒนาด้านการเกษตรแบบครบ
วงจรอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  มีการจัดตั้ง
นิคมเกษตรกรรม ก าหนดผังพ้ืนที่
การเกษตร(Zoning)อย่างเหมาะสม 
4.จังหวัดกาญจนบุรีไม่มีประชาชน
ยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง
ระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน  จนถึง
เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดมี
ทิศทางที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
อย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า
ป ร ะ เ ท ศ สู่ ค ว า ม เ ป็ น
ประเทศที่มี “ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน”  โดยมี
เป้าประสงค์รวมร่วมกันใน
แผนพัฒนาจังหวัดและ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจ าปี เป็น เครื่ องมือ
ขับ เ คลื่ อนการบริ หา ร
ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ข อ ง
จั ง ห วั ด  ที่ ส อ ด รั บ กั บ
น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ
เป็นแผนงานที่สะท้อนถึง
ปัญหาและความต้องการ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น อ ย่ า ง
แท้จริง กับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ 
ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง
ต้ อ งมี ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ
ทุกภาคส่วน เป็นแผนงาน
เดียวกัน และเป้าหมาย
ร่วมกัน 

ประเด็นยุทธ์
ศาสตร์ 

ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1 .  
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
ก า ร ท่ อง เที่ ยวที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่ งแวดล้อมและวิถี วัฒนธรรม
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. 
เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดมี
ทิศทางที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
อย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า
ป ร ะ เ ท ศ สู่ ค ว า ม เ ป็ น



ภาคผนวก ข 
 

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  

 

หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

 (พ.ศ. 2557 – 2560) 
แผนพัฒนาจังหวัด 

 (พ.ศ. 2561– 2564) 
เหตุผลของการ

ปรับเปลี่ยน 

 ประเทศที่มี “ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน”  โดยมี
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ ก า ร
ขั บ เ คลื่ อ นก า ร พั ฒน า
จังหวัดร่วมกันของทุกภาค
ส่วน โดยมีแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติ
ร าช กา รประจ าปี เ ป็ น
เครื่องมือส าคัญ ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน
ของจังหวัด ที่สอดรับกับ
น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ
เป็นแผนงานที่สะท้อนถึง
ปัญหาและความต้องการ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น อ ย่ า ง
แท้จริง กับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ 
ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง
ต้ อ งมี ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ
ทุกภาคส่วน เป็นแผนงาน
เดียวกัน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริม
และพัฒนาการค้าการลงทุนสู่
สากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  
ส่ ง เสริมความเป็น เมืองมั่นคง
ปลอดภัย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. 
ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.  
ส่ ง เสริมการท่องเที่ ยวตามอัต
ลั ก ษ ณ์  แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ปลอดภัย 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.  
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจร 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.  
ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้า
ชายแดน 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะทํางานการจัดทําแผนพฒันาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) 

รวมกบัผูที่เกี่ยวของ ทั้งหมด 20 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อจัดเก็บขอมูลเชิงลึกในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป รอบใหม (พ.ศ.2561 -2564) 

ในวันที่ 15, 16 และ22 มิถุนายน 2559 
ณ หองประชุมหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี 

 

รุนที่ 1 กําหนดประชุมฯ ดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รุนที่ 2 กําหนดประชุมฯ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ (การทองเที่ยว) และดานการเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รุนที่ 3 กําหนดประชุมฯ ดานเศรษฐกิจ (พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
          และดานเศรษฐกิจ (การเกษตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือทบทวนขอมูล วิเคราะหศักยภาพ จัดทํารางวิสัยทัศน พันธกิจ 

และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ระหวางวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 

ณ โรงแรมบานสวนฝน อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกาญจนบุรี (กบจ.)  

และประชาคมพิจารณาใหความเห็นชอบรางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัด 4 ป 

รอบใหม (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

วันจันทรท่ี 26 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 17.00 น.  

ณ หองประชุม แควใหญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


