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 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕  ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล  รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ อัน
ประกอบด้วย  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด  ตลอดจนได้
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว  เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 

สถานการณ์  แนวโน้ม  วิสัยทัศน ์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับ
เป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดบัรายไดป้านกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่
ส าคัญ  อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐  ที่ร้อยละ ๓.๙  ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ 
เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา  โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัว
ของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่
ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการ
ผลิตในระดับต่ า  ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต   ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น  ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย 
ท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถงึระบบบริการสาธารณะ  การศึกษา  บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  และการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ  ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็น   
ท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น  และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่าง
ยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน   ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน  ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลง และประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีความท้าทายมากขึ้น  ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น  การลงทุนและการออม  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ความมั่นคงทางสังคม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทาย
ต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย  แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ  ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต   นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจ
เป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน  ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
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เศรษฐกิจ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความ 
สัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ  ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิด
เสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจ
นอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน   อาทิ  เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔  จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่ วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพิ่มขึ้น  ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่างๆ ดังกล่าว ที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
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ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก การ
เกิดขึ้นของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆ ข้างต้นเห็นได้วา่บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ  ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก  ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ  ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่เป็นการด าเนนิงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิตกิารพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้  สมรรถนะ  และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกตกิาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น  โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าว 
ทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่า
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ทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและภาคบริการ  กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อ 
ก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและ
ส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความ
ร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการทูต  ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ   
โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกา
สากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเรง่ให้มกีารปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้
เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็น
ศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการ
พัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะ
มีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในดา้นต่างๆ  เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐ เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อย 
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่
แผนในระดับอื่นๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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ความมั่นคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  คือ  “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 
 



~ ๓๙ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้  สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 
 
 
 

 



~ ๔๐ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 

       แผนพัฒนาภาคกลาง และพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕      
ฉบับทบทวน 

 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคกลางประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุร ี

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุร ีและประจวบคีรขัีนธ์ และพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกบัเมียนมา
ด้านตะวันตก ด้านเหนือติดกับจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ด้านใต้ติดกับจังหวัดชุมพร ส่วนทิศ
ตะวันออกตดิกบัจังหวัดนครราชสีมา นครนายก ฉะเชิงเทรา และอ่าวไทย 



~ ๔๑ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ หรือร้อยละ 
๑๒.๘ ของประเทศ เมื่อรวมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ ๔๒.๑๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๓.๑ ของประเทศ ภูมิ
ประเทศแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ด้านตะวันตกเป็นพ้ืนที่สูงบริเวณเทือกเขาถนนธงชยและตะนาวศรีเป็นแนว
ยาวไปทางใต้ตามแนวพรมแดน ตอนกลางเป็นทราบลุ่มแม่น้ า ที่ เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่แม่น้ า
เจ้าพระยาและแม่น้ าสาขาต่างๆ พัดพามา สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง และตอนล่างเป็นพ้ืนที่ราบและที่ราบ
ชายฝั่งทะเล 

๑.๓ ภูมิอากาศ ภาคกลางมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมอืงร้อน มีฝนตกปานกลาง 
มีลมมรสมตะวนตกเฉียงใต้พัดพาความชุ่มชื่นมาจากทะเลอันดามันมาสู่ภาคกลาง แต่เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชย
และตะนาวศรี ซ่ึงทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ทางด้านตะวันตกของภาคจึงเปน็แนวบังลมมรสุม ท าให้พ้ืนทีห่ลังเขามีฝน
ตกนอ้ย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตรตอ่ปี 

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๖๐ จากพ้ืนทีร่วม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ จ าแนก
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๓.๙๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๓.๘ พ้ืนที่ท าการเกษตร ๑๘.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔๓.๘ และ
พ้ืนทีใ่ช้ประโยชน์อ่ืนๆ ๙.๒๑ ล้านไร ่หรอืร้อยละ ๒๒.๔ ของพ้ืนทีภ่าค 

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน ดินที่พบส่วนใหญ่ในบริเวณที่ราบภาคกลางมีลักษณะเป็น
ดินลุ่มน้ าหรือดินตะกอนที่แม่น้ าเจ้าพระยา ป่าสัก และแม่กลอง พาตะกอนโคลนตมและทรายจากบริเวณที่สูง
โดยรอบมาทบถมอยู่ในบริเวณแอ่งลุ่มน้ าเป็นเวลานาน และยังพัดพาตะกอนใหม่มาทบถมอยู่ตลอดเวลา จาก
บริเวณที่เคยอยู่ใต้ระดบัน้ าทะเลจนกลายเป็นทีร่าบดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ าและบริเวณท่ีราบน้ าท่วมถึงมายังเขต
ทุ่งราบเจ้าพระยา สภาพดินในภาคกลางมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้ ดินเหนียวด ากรุงเทพ เป็นดินที่มีเนื้อ
ละเอียดเหมาะที่จะใช้เพาะปลูกข้าวหรือยกร่องปลูกมะพร้าวได้ ดินเหนียวองครักษ์เป็นดินเปรี้ยวทีค่วรใช้เป็นเขตที่
อยู่อาศัยหรือพ้ืนทีเ่พ่ือท าการอุตสาหกรรม เป็นลักษณะของดินที่ไมส่มบูรณ์ ได้แก่ ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นต้น ดินร่วนก าแพงแสน เป็นดินบริเวณขอบของที่ราบภาคกลางใช้ปลูกพืชไร่ดี และดินเหนียวท่าจีน พบในเขต
ที่ติดต่อกับทะเล หากยกร่องให้สูงขึ้นสามารถปลูกมะพร้าว ผัก หรือไม้ผลอ่ืนๆ หรือใช้พ้ืนที่เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาหรือ
ท านาเกลือ 

๑.๕ .๒ แหล่งน้ า ภาคกลางมีลุ่มน้ าที่ส าคัญ ๗ ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา ลุ่มน้ าสะแกกรัง ลุ่มน้ าป่าสัก ลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าเพชรบุรี และลุ่มน้ าชายฝั่งทะเล
ตะวันตก โดยแม่น้ าที่ส าคัญในภาคกลาง ได้แก่ (๑) แม่น้ าเจ้าพระยา แยกสาขาออกเป็นแม่น้ า ๓ สาย คือ แม่น้ า  
ท่าจีน แมน่้ าน้อย และแม่น้ าลพบรุ ี(๒) แม่น้ าป่าสัก (๓) แมน่้ าแม่กลอง และ (๔) แม่น้ าเพชรบุร ี

๑.๕.๓ ป่าไม้ ปี ๒๕๖๐ มีพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๓.๙๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๘ ของพ้ืนที่หรือ ร้อยละ ๑๓.๖ ของพ้ืนที่ป่าทั้งประเทศ ลักษณะของป่าไม้ในภาคกลางส่วนใหญ่เป็นป่า       
เบญจพรรณ ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง พ้ืนที่ป่าไม้ไม่รกทึบ โดยมีไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก ่     
ไม้สัก ไม้มะค่า และยังมีป่าไม้ประเภทอ่ืนๆ ด้วย เช่น ป่าดงดิบชื้น ขึ้นอยู่ในที่ราบหรือบนภูเขาที่ระดับความสูงไม่ 
เกิน ๖๐๐ เมตร จากระดับน้ าทะเล ป่าชายเลน มักพบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ าล าคลอง และบริเวณ
รอบเกาะทีมี่สภาพเป็นดินเลน และปา่ชายหาด ป่าทีข่ึน้คลุมดนิหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลที่ยกตวัจนน้ าท่วมไม่ถึง 

 

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก 



~ ๔๒ ~ 
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๒.๑.๑ โครงข่ายถนน มีเส้นทางถนนสายหลักขนาดไม่ต่ ากว่า ๔ ช่อง
จราจรเชื่อมโยงทุกจังหวัดและโครงข่ายหลักของประเทศที่เชื่อมสู่ภาคต่างๆ  แต่พ้ืนที่เมืองยังมีปัญหาการจราจร
แออัด 

 ๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) จาก
กรุงเทพฯ ผ่านภาคกลาง (ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท) ไปยังภาคเหนือ ถนนเส้นนี้บางช่วง
อยู่ในโครงข่ายทางหลวงเอเชีย คือ AH๑ (หินกอง-บางปะอิน; ชัยนาท-ตาก) AH๒ (ชัยนาท-แม่สาย) AH๑๒ 
(สระบุร-ีหินกอง) 

๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) หรือ ทาง
หลวงสายสระบุรี–สะพานมิตรภาพที่หนองคาย เชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) โดย
สายทางเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรี มุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย และ
เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเซีย AH๑๒ 

๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) จากกรุงเทพ
มหานาครผ่านจังหวัดสมุทรปราการไปยังภาคตะวันออก สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด (เขตแดนไทย-กัมพูชา) เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเซีย AH๑๒๓ 

๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จาก
กรุงเทพมหานครผ่านภาคกลางไปยังภาคใต้ถึงจุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย-มาเลเซีย) เป็นส่วนหนึ่งของ
ทางหลวงเอเซีย AH๒ และ AH๑๒๓ 

๕) ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
เป็นทางเลี่ยงเมืองที่เชื่อมทางสายหลักไปสู่ทุกภาคของประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพฯ 
และแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เป็นถนนสายส าคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็น   
วงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาด้วย 

๖) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้(North-South 
Economic Corridor : NSEC) เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมา ลาว และจีน โดยมีจุดเริ่มต้นที่จีนเข้าเขตประเทศ
ไทยทางจังหวัดเชียงราย มีปลายทางท่ีกรุงเทพฯ และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังภาคใต้ 

๗) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้(Southern Economic 
Corridor : SEC) เชื่อมโยงระหว่างเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ประกอบด้วย เส้นทางทวาย -ทิกิ-
กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห์-วังเตา ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยพาด
ผ่านเมืองส าคัญหลายเมืองและมีการขนส่งข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณมาก และเส้นทางทวาย-ทิกิ-บ้านพุ
น้ าร้อน-กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-ควิวยอน ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวส าคัญระหว่างไทยและ
กัมพูชา รวมถึงเชื่อมตอ่ระหว่างไทยไปกับภาคกลางของเวียดนามผ่านกัมพูชา 

2.1.2 รถไฟ มีศูนย์กลางอยู่ที่สถานีกรุงเทพฯ หรือสถานี "หัวล าโพง" 
โดยเป็นระบบทางสาม ได้แก่ ช่วงสถานีรังสิต-ชุมทางบ้านภาชี และหัวหมาก-ชุมทางฉะเชิงเทรา และทางคู่ ได้แก่ 
ช่วงสถานีชุมทางบางซื่อ-รังสิต ชุมทางบ้านภาชี-ลพบุรี ชุมทางบ้านภาชี–ชุมทางแก่งคอย และตลิ่งชัน–นครปฐม 
ทางรถไฟมี ๕ สาย คือ สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายตะวันออก สายใต้ และสายแม่กลอง 

2.1.3 รถไฟฟ้า มีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมกรุงเทพฯ ออกสู่
พ้ืนที่ปริมณฑลทุกทิศทาง  โดยปัจจุบันมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเปิดให้บริการแล้วจ้านวน ๖ เส้นทาง 
ประกอบด้วย  

๑) รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วงหมอชิต–ส าโรง  
๒) รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ–บางหว้า 
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๓) รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงเตาปูน–บางซื่อ–หัวล้าโพง  
๔) รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน 
๕) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ช่วงสุวรรณภูมิ–พญาไท  
๖) รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ช่วงสาทร–ราชพฤกษ์ และที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ รถไฟฟ้า

สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต สายสีเขียวอ่อน ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี  
เป็นต้น 
                                         2.2 การคมนาคมขนส่งทางน้ า 

2.2.1 การขนส่งทางล าน้ าภายในภาค ได้แก่ เส้นทางแม่น้ าเจ้าพระยา 
ป่าสัก แม่กลอง และท่าจีน ซึ่งยังใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากปัญหาล าน้ าตื้นเขินในบางช่วง 

2.2.2 การขนส่งทางชายฝั่ง คือ ท่าเรือกรุงเทพฯ เป็น Feeder Port 
ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงมีท่าเรือ Ferry หัวหิน - พัทยา 

2.3 การคมนาคมขนส่งทางอากาศ  มีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
และท่าอากาศยานดอนเมือง และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเชื่อมโยง ๓ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง-
สุวรรณภูม-ิอู่ตะเภา ให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน 

2.4 ด่านชายแดน  มีด่านถาวร ๑ ด่าน คือ ด่านถาวรบ้านพุน้ าร้อน จุดผ่อน
ปรน ๒ จุด คือ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร และจุดผ่อนปรนด่านพระเจดีย์สามองค์ ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้า
ชายแดนกับเมียนมา 

2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค 
ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-โคราช รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา-
คลองสิบเก้า-แก่งคอย ลพบุรี-ปากน้ าโพ ฯลฯ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ๒ เส้นทาง ได้แก่ 
แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๑) เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี  
๒) เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสี

ชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 
2.6 บริการสาธารณูปโภค 

2.6.1 ไฟฟ้า การให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมร้อยละ ๘5.7 ของจ านวน
ครัวเรือนในภาคกลาง โดยมีทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ 

2.6.2 ประปา การให้บริการน้ าประปายังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง และ
มีปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าดิบ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในปี ๒๕60 การประปาภูมิภาค (กปภ.) ซึ่ง
ให้บริการน้ าประปารวม ๑๕ จังหวัด (ยกเว้นพ้ืนที่ของ กปน.) สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้ า จ านวน 1,069,๓45 
ราย สัดส่วนการให้บริการในแต่ละจังหวัด อยู่ระหว่างร้อยละ 10 – ๕๔ และการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่ง
ให้บริการน้ าประปาครอบคลุมพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้ า 
จ านวน ๒,๓๒๘,๕๙๘ ราย หรือร้อยละ 55.3 ของจ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่บริการ (4,210,444 ราย)  ทั้งนี้ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ 

3.1.1 ภาคกลางเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศรองลงมา
จากกรุงเทพมหานคร โดยภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๐ เท่ากับ 
๓,๕๒๒,๕๑๕ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เมื่อเทียบขนาดเศรษฐกิจปี 
๒๕๕6 กับปี ๒๕60 พบว่า ภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีสัดส่วนการผลิตไม่แตกต่างจากเดิม ส าหรับกรุงเทพฯ 
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เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๓๐.๔ เป็นร้อยละ ๓๒.๕ ภาคกลางเป็นภาคที่มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯ อีกทั้ง
ยังได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างเพียบพร้อม ท าให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก 
ทางน้ าและทางอากาศ รวมทั้งมีแหล่งน้ าและระบบชลประทานค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ และมีพ้ืนที่
ชายแดนติดกับเมียนมา จึงมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าฯ การ
ท่องเที่ยวและบริการ ท าให้มีสัดส่วนการผลิตสูงรองจากกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก และเมื่อภาคกลางรวมกับ
กรุงเทพฯ มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๕5.3 ในขณะที่ภาคอ่ืนมีสัดส่วนการผลิตต่อประเทศค่อนข้างต่ า 

3.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคกลางพึ่งพิงภาคบริการมากที่สุด 
ในปี ๒๕๖๐ ภาคบริการมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๔๘.๘ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๔๔.๔ ในปี ๒๕๕๖ รองลงมาคือ 
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๔๕.๔ (สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ ๔๔.๓ สาขาเหมืองแร่ฯ ร้อยละ 
๑.๑) ลดลงจากร้อยละ ๔๘.๑ ในปี ๒๕๕๖ และที่เหลือเป็นภาคเกษตรร้อยละ ๕.๙ ลดลงจากร้อยละ ๗.๕ ในปี 
๒๕๕๖ ส าหรับสาขาการผลิตที่มีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุดของภาคในปี ๒๕๖๐ คือ สาขาอุตสาหกรรม โดยสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และสัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคกลางต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๓๗.๒ นอกจากสาขา
อุตสาหกรรมแล้วสาขาการผลิตหลักของภาคท่ีส าคัญรองลงมา คือ สาขาการค้าฯ มีสัดส่วนการผลิต ร้อยละ ๑๓.๖ 
สาขาขนส่งฯ ร้อยละ ๗.๐ และสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ร้อยละ ๕.๙ 

 
 

ตารางท่ี ๑ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคกลาง 
รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค      
• มูลค่า (ล้านบาท) 3,021,978 3,096,943 3,252,843 3,342,439 3,522,515 
• สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ) ๒๓.4 ๒๓.4 ๒๓.7 ๒๓.0 ๒2.8 
• อัตราขยายตัวที่แทจ้ริง (ร้อยละ) 1.7 0.10 3.5 1.1 4.3 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว      
• มูลค่า (บาท/คน/ปี) 225,437 228,774 238,011 242,311 253,116 
• อัตราการขยายตวั (ร้อยละ)  2.0 1.5 4.0 1.8 4.5 
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)      
• ภาคเกษตร  7.5 7.0 6.2 6.0 5.9 
   - เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง  7.5 7.0 6.2 6.0 5.9 
• ภาคอุตสาหกรรม 48.1 47.7 47.3 45.6 45.4 
   - เหมืองแร่ฯ  0.8 0.7 0.9 1.1 1.1 
   - อุตสาหกรรม  47.4 46.9 46.4 44.5 44.3 
• ภาคบริการ  44.4 45.3 46.5 48.4 48.8 
   - การค้าส่งค้าปลีก 11.4. 12.0 12.3 12.9 13.6 
   - ขนส่ง  6.7 6.5 6.8 7.0 7.0 
   - อื่นๆ  26.3 26.90 27.4 28.5 28.1 

          ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของส านักบัญชีประชาชาติ สศช. 
 

3.1.3 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยทางเศรษฐกิจของภาคกลางต่ ากว่า
ระดับประเทศ เศรษฐกิจภาคกลางมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๒.๑ ต่ ากว่า
ระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๘ และถ้าเทียบรายปีจะพบว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของภาคกลางส่วนใหญ่จะต่ ากว่าประเทศ ทั้งที่ภาคกลางเป็นภาคท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ซึ่ง
สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจของภาคพ่ึงพิงการส่งออก ดังนั้นจ าเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการเพื่อยกระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 
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3.1.4 ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัว (GRP Per capita) 
สูงกว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๕๓,๑๑๖ บาท เพ่ิมขึ้นจาก 
๒๒๕,๔๓๗ บาท ในปี๒๕๕๖ และสูงกว่าระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๒๘,๓๙๘ บาท แต่
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๒.๗ ต่ ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๒ ในช่วงเดียวกัน จังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per capita) สูง
ที่สุดคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔๖๕,๙๗๒ บาท รองลงมาคือ สมุทรสาคร ๔๑๑,๓๒๖ บาท และสมุทรปราการ 
๓๔๓,๒๑๕ บาท ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่ าที่สุดคือ สุพรรณบุรี ๑๐๐,๕๙๕ บาท ต่ ากว่า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔.๖ เท่า ส าหรับกรุงเทพมหานคร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว ๕๗๓,๙๐๗ บาท 
                                                 3.1.5  พื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาคกลางยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
จังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส าคัญของภาค โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุดคือ สมุทรปราการ ร้อยละ 
๒๐.๔ รองลงมา คือ พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ ๑๑.๕ สมุทรสาคร ร้อยละ ๑๑.๓ และปทุมธานี ร้อยละ ๑๐.๘ 
แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อภาคต่ าที่สุดคือ 
จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ ๐.๖ ชี้ให้เห็นว่าการกระจายการพัฒนาในภาคกลางยังไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ โดยจังหวัด
ในภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดี คือจังหวัดในแถบปริมณฑลที่รองรับการกระจายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมาจากกรุงเทพมหานครโดยตรงและจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส าคัญของภาค ดังนั้นจ าเป็นต้อง
รักษาพ้ืนที่ฐานการผลิตเดิมของภาคควบคู่กับการกระจายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ 

 

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
3.2.1 ภาคเกษตร 

๑) ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรตั้งแต่
ต้นน้ ากลางน้ า และปลายน้ า โดยมีดินและน้ าอุดมสมบูรณ์ และมีระบบชลประทานที่ดี มีลักษณะภูมิประเทศที่
เอ้ืออ านวย ท าให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรหลากหลายประเภท ทั้งพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง รวมทั้งเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทั้งในภาคกลาง และภาคอ่ืนๆ มีสถาบัน
วิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีศูนย์วิจัยข้าวตั้งอยู่ในพ้ืนที่หลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี ราชบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้า
เกษตรที่ส าคัญในพ้ืนที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์ จังหวัด
อ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น 

๒) ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ณ ราคาประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณ ๒๐๗,๓๗๙ ล้านบาท ลดลงจาก ๒๒๖,๖๒๑ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ โดยเป็นมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม การป่าไม้ ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณ ๑๗๘,๙๐๖ ล้านบาท และการประมง
๒๘,๔๗๓ ล้านบาท ภาคเกษตรฯ ของภาคกลางมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑ ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรฯ ของประเทศ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของภาค
เกษตรฯ พบว่า หดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๖ เนื่องจากรูปแบบการผลิตเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจ านวนมาก มี
ปัญหาดินเสื่อมโทรม และหลายพ้ืนที่มักประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง มูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม การป่าไม้
มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๕.๑ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง และร้อยละ ๑๕.๓ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม 
การป่าไม้ของประเทศ ส าหรับการประมง แม้ว่าจะมีสัดส่วนการผลิตเพียงร้อยละ ๐.๘ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
กลาง แต่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๕.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์การประมงของประเทศ  

๓) ภาคกลางเป็นแหล่งการท าเกษตรฯ ที่ส าคัญของประเทศ
และมีแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพการผลิตมากขึ้น แหล่งการท าเกษตรฯ (เกษตรและประมง) ที่ส าคัญของภาค
กลาง คือ จังหวัดราชบุรี มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๑๒.๓ รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ ๑๒.๒ 
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กาญจนบุรี ร้อยละ ๑๐.๑ และนครปฐม ร้อยละ ๙.๕ ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ที่มีที่ราบลุ่มแม่น้ าที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะสมในการท าการเกษตร แม้ว่าปัจจุบันมีแรงผลักดันทางเศรษฐกิจท าให้พ้ืนที่เกษตรกรรมของภาคกลางลดลง
ไปมาก โดยแปรเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยมากขึ้น แต่ภาคกลางยังถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งทางด้านการเพาะปลูก การท าปศุสัตว์ และประมง  

๔) พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคกลางสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ โดยมีสัดส่วนร้อยละ ๕๘.๘ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๐ พ้ืนที่
ชลประทานของภาคกลางในปี ๒๕๖๐ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๑๐.๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓ ของพ้ืนที่
ชลประทานทั้งประเทศ 

๕) เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ยังมีไม่มากนัก 
จากข้อมูลการตรวจรับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ พบว่า ภาคกลางมีพ้ืนที่ได้รับการรับรองเกษตรปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๘๙๓.๕๘ ไร่ แบ่งออกเป็นที่ยังไม่
หมดอายุ ๙๘,๔๘๐.๖๕ ไร่ และที่หมดอายุ ๓,๔๑๒.๙๓ ไร่ และเกษตรอินทรีย์ ๑,๔๖๙.๙๙ ไร่ แบ่งออกเป็นที่ยังไม่
หมดอายุ ๑,๔๔๗.๗๔ ไร่ และที่หมดอายุ ๒๒.๒๕ ไร่ โดยจังหวัดในภาคกลางที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุดคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี ราชบุรี และสุพรรณบุรี 
ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือ จังหวัดลพบุรี รองลงมาคือ จังหวัด
สุพรรณบุรี สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี 

3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม 
๑) สาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลักของภาค ภาค

กลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่ากับ ๑,๕๙๗,๕๖๕ ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จาก ๑,๔๕๔,๕๘๐ ล้านบาทในปี ๒๕๕๖ โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ๑,๕๕๙,๑๙๒ ล้านบาท และ
สาขาเหมืองแร่ฯ ๓๘,๓๗๓ ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรมจึงเป็นสาขาการผลิตหลักที่ส าคัญของภาคกลาง ปี ๒๕๖๐ 
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓ และมีสัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของประเทศคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒ 

๒) สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาการเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
ที่ผ่านมา พบว่า สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ในขณะที่ระดับประเทศมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ ๑.๗ 

๓) อุตสาหกรรมและแหล่งผลิตที่ส าคัญของภาคกลางยังคง
กระจุกตัวในจังหวัดปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี จังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูง
ที่สุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครปฐม 
ส าหรับอุตสาหกรรมส าคัญๆ ที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของภาคกลางคือ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของภาค แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และนครปฐม รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ ร้อยละ ๑๐.๖ แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี 
อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ ๑๐.๐ แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรปราการ และนครปฐม อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ร้อยละ  ๙.๕ แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม ปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง ร้อยละ ๗.๒ 
แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก ร้อยละ ๖.๗ แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ ร้อยละ ๖.๕ แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 



~ ๔๗ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

๔) อุตสาหกรรมของภาคกลางส่วนใหญ่ยังขาดการน านวัตกรรม
มาสร้างมูลค่าเพิ่มมีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  ท าให้มีคู่แข่งทาง
การค้าสูง และยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน คุณภาพแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกิด
ปัญหามลพิษ เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมท าให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรต้องหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือให้ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

๕) ภาคกลางเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ 
ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมที่ส าคัญในพ้ืนที่ ๑๕ แห่ง ใน ๘ จังหวัด คือ สมุทรปราการ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม
บางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ปทุมธานี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สมุทรสาคร ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม
มหาราชนคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ราชบุรี ได้แก่ 
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี และนิคมอุตสาหกรรมวี อาร์ เอ็ม สระบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และนิคม
อุตสาหกรรมหนองแค เพชรบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบริการไทย ไดมอนด์ ซิตี้ และประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ 
นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน 

3.2.3 การค้าชายแดน 
๑) ภาคกลางเป็นภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้าน

การค้าชายแดนกับประเทศเมียนมา โดยภาคกลางมีพ้ืนที่ชายแดนติดกับเมียนมาทางฝั่งตะวันตก ซึ่งจังหวัดที่เป็น
แหล่งการค้าชายแดนที่ส าคัญคือ จังหวัดกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๑ ภาคกลางมีมูลค่าการค้า
ชายแดนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๗๖,๗๙๑.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ ของประเทศ ลดลงจาก ๑๑๔,๘๓๕.๗๖ 
ล้านบาทในปี ๒๕๕๖ โดยเป็นมูลค่าการน าเข้า ๗๕,๙๕๖.๙๙ ล้านบาท และส่งออก ๘๓๔.๗๐ ล้านบาท ขาด
ดุลการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านมาโดยตลอด เนื่องจากมีการน าเข้าก๊าซธรรมชาติมาจากทางเมียนมาเป็นมูลค่าสูง 
ส าหรับการค้าชายแดนของภาคกลาง ในช่วง ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑ มีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๙ ในขณะที่
ระดบัประเทศขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๖ 

๒) สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสินค้า
ส่งออกไปยังเมียนมาที่ส าคัญ ได้แก่ อาหารเสริมและนม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องปรุงรส น้ ามันปาล์ม ต้น
กล้าสัก เครื่องจักรการเกษตร สุกรมีชีวิต ปุ๋ยและปูนซีเมนต์ เป็นต้น และสินค้าน าเข้าจากเมียนมาที่ส าคัญ ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติ โค-กระบือมีชีวิต ไม้ไผ่ล า อาหารทะเล ขี้เลื่อย และเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น แม้ว่าการค้าชายแดน
ของภาคกลางจะเป็นการน าเข้ามากกว่าส่งออก เนื่องจากต้องพ่ึงพาพลังงานและพืชเกษตรที่เป็นวัตถุดิบการผลิต
จากประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้ 

3.2.4 การท่องเที่ยว 
๑) จ านวนนักท่องเที่ยวของภาคกลางมีแนวโน้มขยายตัวสูง

กว่าระดับประเทศ ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพภูมิประเทศทั้งภูเขา ป่าไม้ น้ าตก และทะเล รวมทั้งเป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายประเภท แหล่งท่องเที่ยวส าคัญและมี
ชื่อเสียงของภาคกลาง ได้แก่ ชะอ า หัวหิน และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ท าให้มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวจ านวนมาก ในปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน ๖๒.๒๕ ล้านคน เพ่ิมขึ้นจาก ๔๓.๘๙ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๖ จังหวัดในภาคกลางที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา คือ 
จังหวัดเพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และประจวบคีรีขันธ์ ส าหรับอัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวของ
ภาคกลาง ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๔.๓ สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๘.๑ 
 



~ ๔๘ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

๒) รายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่ ากว่า
ระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๑๕๘,๒๒๕.๑๗ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ 
ของประเทศ) เพ่ิมข้ึนจาก ๙๗,๑๑๖.๓๖ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในภาค
กลาง คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรีกาญจนบุรีและพระนครศรีอยุธยา ส าหรับอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยของรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคกลางในช่วงปี๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๑๓.๑ ต่ ากว่าระดับประเทศท่ีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๖ 

๓) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และจ านวนวันพัก
และรายจ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ค่อนข้างต่ ากว่าภาคอ่ืน เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งไม่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกยังไม่เป็นที่รู้จัก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้ กรุงเทพมหานคร จึงไม่นิยมพักค้าง กรุงเทพมหานครมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปี ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร ได้เป็น
เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากที่สุดของโลก ส าหรับรายได้ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร มีสูงถึง
๙๔๗,๒๘๔.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓ ของประเทศ 

 

3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
จากข้อมูลล่าสุดปี  ๒๕๖๐ พบว่า รายได้ เฉลี่ ยต่อครัวเรือนของ

ประชากรในภาคกลางสูงกว่าประเทศ แต่หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรในภาคกลางต่ ากว่าประเทศ และ
เมื่อพิจารณาแนวโน้มอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของรายได้พบว่าสูงกว่าระดับประเทศ ส่วน
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของหนี้สินต่ ากว่าระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวระหว่างรายได้กับ
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนแล้ว พบว่า อัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงกว่าหนี้สินเฉลี่ย ดังนั้นประชากร
ของภาคมีแนวโน้มที่จะมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.3.1 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางสูงกว่าระดับประเทศ โดย
ในปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ๓๐,๖๖๐ บาทต่อเดือน สูงกว่าระดับประเทศ (๒๖,๙๔๖ บาทต่อ
เดือน) เพ่ิมขึ้นจาก ๒๖,๘๓๐ บาทต่อเดือน ในปี ๒๕๕๖ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อย
ละ ๑๒.๓ สูงกว่าระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ 
จังหวัดปทุมธานี ๔๑,๔๘๔ บาทต่อเดือน รองลงมาคือ นนทบุรี ๔๐,๘๖๑ บาทต่อเดือน สระบุรี ๓๕,๓๗๘ บาทต่อ
เดือน ราชบุรี ๓๓,๖๒๒ บาทต่อเดือน นครปฐม ๓๒,๗๖๑ บาทต่อเดือน และสมุทรสงคราม ๓๐,๑๘๓ บาทต่อ
เดือน ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่ าสุดในภาค คือจังหวัดลพบุรี ๑๙,๗๙๖ บาทต่อเดือน 

3.3.2 หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางต่ ากว่าระดับประเทศ โดย
ในปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๖๒,๘๕๗ บาท ต่ ากว่าระดับประเทศ (๑๗๘,๙๙๔ บาท) ลดลง
จาก ๖๕,๙๓๒ บาทในปี ๒๕๕๖ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๖.๒ ต่ ากว่า
ระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๐.๔ จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัด
ปทุมธานี ๒๙๔,๙๐๑ บาท รองลงมา คือ นนทบุรี๒๘๘,๙๔๐ บาท ชัยนาท ๒๘๖ ,๘๘๘ บาท และสระบุรี 
๒๘๖,๔๖๐ บาท ส่วนจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ าสุดในภาค คือ จังหวัดสุพรรณบุรี ๔๕,๘๖๑ บาท 

 

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

ภาคกลางมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ ข้อมูลจากกรมการปกครอง ในปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๑๒.๐๒ ล้านคน (ชาย 
๕.๘๑ ล้านคน หญิง ๖.๒๐ ล้านคน) หรือร้อยละ ๑๘.๒ ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๑๑.๕๐ ล้านคนในปี ๒๕๕๕ 
และมีอัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากรรวมของภาคในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ เฉลี่ยร้อยละ ๐.๙ ต่อปีสูงกว่า
ประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕ โดยจังหวัดที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในสามล าดับแรก ได้แก่ 



~ ๔๙ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี มีจ านวนประชากร ๑.๓๑ ๑.๒๓ และ ๑.๑๓ ล้านคน ตามล าดับ การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรของภาคกลางส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชากรจากภูมิภาคอ่ืนหรือประชากรที่ไม่มีสัญชาติ
อพยพมาพักอาศัยและประกอบอาชีพ 

 

๔.๒ แรงงาน  
สัดส่วนก าลังแรงงานของภาคกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ใน

ปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมีประชากรอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ๑๑.๘๙ ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม
จะท างาน ๘.๓๖ ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๐.๓ ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๗๒.๙ ของ
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ก าลังแรงงานเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้มีงานท า ๘.๒๕ ล้านคน ซึ่งผู้มีงานท าส่วนใหญ่ร้อย
ละ ๕๓.๐ อยู่ในภาคบริการ รองลงมาร้อยละ ๓๐.๑ อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และร้อยละ ๑๖.๙ อยู่ในภาค
เกษตรกรรม โดยแรงงานในภาคบริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๔๙.๖ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๕๓.๐ ในปี 
๒๕๖๐ เช่นเดียวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๒๖.๘ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ 
๓๐.๑ ในปี ๒๕๖๐ แต่แรงงานในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๒๓.๖ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ 
๑๖.๙ ในปี ๒๕๖๐ ส าหรับอัตราการว่างงาน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๐.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑.๑ ในปี 
๒๕๖๐ในปี ๒๕๕๙ ส าหรับอัตราการว่างงาน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๐.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑.๐ ในปี 
๒๕๕๙ 

4.3 การศึกษา 
คนในภาคกลางได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ประเทศ โดยจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ๘.๗ ปี 
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๙.๘ ใน ปี ๒๕๖๐ สูงกว่าภาคอ่ืนๆ ซึ่งระดับประเทศมีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕ ปี โดยจังหวัดที่มี
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดของภาค ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งมีจ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ย ๑๑.๕ ๑๐.๙ และ ๑๐.๕ ปี ตามล าดับ ส าหรับกรุงเทพมหานคร มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๑๑.๗ ปี 

 

๔.๔ สาธารณสุข  
ประชาชนในภาคกลางมีโอกาสได้รับบริการสาธารณสุขดีที่สุดของ

ประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ โดยมีจ านวนโรงพยาบาลรัฐบาล 
จ านวน ๑,๙๓๙ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๑๘ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๒๒ แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ๘ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน ๑,๗๙๑ แห่ง และ
สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของภาคกลางไม่รวมกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร 
๒,๔๔๓ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒,๐๔๖ คน ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีโอกาสได้รับบริการด้านสุขภาพสูง
ที่สุด โดยมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๑,๒๕๒ คน รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร
๑,๔๒๓ คน และจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๑,๖๔๕ คน ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีโอกาส
ได้รับบริการด้านสุขภาพสูงที่สุดของประเทศ โดยมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๖๓๐ คน มีโรงพยาบาลสังกัด
โรงเรียนแพทย์ ๙ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๒๖ แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะโรคและสถาบันเฉพาะโรค ๑๓ แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขครบทุกเขตรวม ๖๘ ศูนย์/ ๗๖ สาขา และโรงพยาบาลเอกชน ๑๐๔ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่
กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓ ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด   

 
 
 

 
 



~ ๕๐ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5.1.1 ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม พื้นที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร
เพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่เกษตรลดลง ทรัพยากรดินมีแนวโน้มเสื่อมโทรมในระดับสูง ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้สารเคมี การแผ้วถางป่าไม้ เป็นต้น และยังมีปัญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิดตาม
ธรรมชาติ โดยปัญหาดินเปรี้ยวจัดในภาคกลางมีปริมาณเนื้อที่ ๓.๒๐ ล้านไร่ ปัญหาดินเค็มมีพ้ืนที่ประมาณ ๐.๔๘ 
ล้านไร่ พบในบริเวณพ้ืนที่ที่มีตะกอนน้ าทะเล น้ ากร่อยและกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ใกล้กับทะเล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท 

5.1.2 ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง ปริมาณ
น้ าท่าของภาคกลางมาจากลุ่มน้ าหลัก ๗ แห่ง (ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าสะแกกรัง ลุ่มน้ าป่าสัก ลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มน้ า
แม่กลอง ลุ่มน้ าเพชรบุรี ลุ่มน้ าชายฝั่งตะวันตก) มีค่าเฉลี่ย ๒๔,๙๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี จากสถิติปริมาณการ
เก็บกักน้ าได้ของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาคกลางจ านวน ๕ อ่าง พบว่า ปริมาณน้ าที่กักเก็บได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – 
๒๕๖1 มีปริมาณลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.1 ต่อปี โดยปี ๒๕๖1 มีปริมาณน้ ากักเก็บได้จ านวน ๒3, ๕๔๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 7๕.0 ของความจุอ่าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 จากปี ๒๕60 และคิดเป็นร้อยละ 94.
๒ ของปริมาณน้ าท่ารายปี ขณะที่ความต้องการใช้น้ าเพ่ิมขึ้น จากการเพ่ิมขึ้นของรอบการผลิตภาคเกษตร การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเพ่ิมข้ึนของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การขาดแคลนน้ าใน
หน้าแล้งยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง 

5.1.3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น ภาคกลางมีปริมาณขยะ
มากเป็นล าดับ ๒ ของประเทศ รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในช่วงปี ๒๕๕๗–๒๕๖๐ ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นของภาคกลางเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยในปี ๒๕๖๐ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ๕.๔๐ ล้าน
ตันต่อปี หรือ ๑๔,๗๙๘ ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ จังหวัดที่มีปริมาณ
การเกิดขยะมากที่สุดตามล าดับ คือ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา 
ส าหรับปริมาณขยะที่มีการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจาก รัฐบาลให้ความส าคัญกับปัญหาขยะ ส่งผลให้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคกลางก็ยังคงประสบปัญหาปริมาณขยะ
ของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มมากขึ้น โดยเฉพาะของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ นอกจากนี้  ยังมี
ขยะในทะเลที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 

 

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

5.2.1 ไฟป่าแนวโน้มลดลง จากสถิติตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖1 พบว่า 
จ านวนพ้ืนที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อปี โดยปี ๒๕๖1 พบว่า มีพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ 1,244 ไร่ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ ๐.๐1 ของพ้ืนที่ป่าภาคกลาง ลดลงจากปี ๒๕60 ร้อยละ 47.2 ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี มี
สัดส่วนไฟไหม้ป่าเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุดเพียงแค่ร้อยละ 0.04 เท่านั้น โดยสาเหตุส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะ
เกิดจากการเผาไร่เพื่อก าจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว 

5.2.2 สถานการณ์อุทกภัยเพิ่มขึ้น ช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ภาคกลาง
มีจ านวนหมู่บ้านและครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีหมู่บ้าน
ได้รับความเสียหายจาก ๓๐ หมู่บ้านในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒,๗๘๓ หมู่บ้านในปี ๒๕๕๙ และ ๓,๕๖๙ หมู่บ้านในปี 
๒๕๖๐ ซึ่งปี ๒๕๖๐ จังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ



~ ๕๑ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

สุพรรณบุรี ตามล าดับ สาเหตุหลักเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานและน้ าป่าไหลหลาก ประกอบกับการ
ขยายตัวของเมืองส่งผลให้ความต้องการใช้ที่ดินส าหรับปลูกสร้างเพ่ิมมากข้ึน  

5.2.3 พื้นที่ประสบภัยแล้งลดลง ภาพรวมในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา 
(๒๕๕๖-๒๕๖๐) แนวโน้มหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งของภาคกลางมีจ านวนลดลง โดยปี ๒๕๖๐ มีเพียงจังหวัด
กาญจนบุรีเท่านั้นที่ประสบกับภัยแล้ง จ านวน ๒๙ หมู่บ้าน ๘๐๒ ครัวเรือน ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ จังหวัดที่
ประสบภัยแล้งต่อเนื่องยังคงเป็นจังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และเพชรบุรี สาเหตุหลักเกิดจาก
ภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ปริมาณน้ าฝนที่ตกน้อยและไม่ตกในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 

 

๖. สภาวะแวดล้อม  
ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีที่ตั้ง ลักษณะภูมิสังคม โครงสร้าง

เศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ดังนี้คือ 

 

๖.๑ จุดแข็ง  
6.1.1 เป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้

เดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลก (Global Destinations Cities Index) เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ในระดับนานาชาติ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง และ
ถนนข้าวสาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยั งมีสิ่ งอ้านวยความสะดวกเพียบพร้อม ท้ าให้ รายได้ท่องเที่ ยวของ
กรุงเทพมหานครสูงถึง ร้อยละ ๓๘.๓ ของประเทศ และในปี ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวที่มี
ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนมากท่ีสุดในโลก  

6.1.2 เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจส าคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกระทรวง กรม ตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ธุรกิจ และ
การค้าชั้นน้าของประเทศ 

6.1.3 เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นน าทุกระดับและมีความ
พร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก 

6.1.4 เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ 
โดยมีศูนย์การแพทยช์ั้นน า และสถาบันการแพทย์เฉพาะทางท่ีมีชื่อเสียงจ านวนมาก 

6.1.5 เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส่งออกและแหล่งจ้างงานหลัก
ของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญของภาค ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ใน
จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยเฉพาะการ
รวมกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหาร ๓ กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรมไก่เนื้อ 
จังหวัดลพบุรี และอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนเขตอุตสาหกรรมเหล็กที่บาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.1.6 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งอย่างเพียบพร้อมและทันสมัย สามารถอ านวยความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมการเชื่อมโยงระหว่างเมือง ระหว่างภาค และระหว่างประเทศมากกว่า
ภาคอ่ืนๆ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ 

6.1.7 เป็นแหล่งรวมของแม่น้ าสายส าคัญและมีพื้นที่ลุ่มแม่น้ าขนาด
ใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุดเป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ โดยมีสัดส่วนพ้ืนที่
ชลประทานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕ ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ 
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6.1.8 เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ 
เนื่องจากมีตลาดค้าส่งค้าปลีก สินค้าเกษตรที่ส าคัญในพ้ืนที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัด
ราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์ จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น 

6.1.9 เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ เนื่องจากมี
สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีลักษณะการผลิตที่เด่นและแตกต่างกันไป ในแต่ละพ้ืนที่ 
ได้แก่ ภาคกลางตอนบน เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภาคตะวันตกเป็น
แหล่งผลิตสับปะรด มะพร้าว และไม้ผล นอกจากนี้ภาคกลางยังเป็นแหล่งผลิต โคนม -โคเนื้อ สุกร และไก่ รวมทั้ง
ยังมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การท าประมงน้ าลึกและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งทะเลที่ส าคัญของประเทศ 

6.1.10 มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย โดยมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติ ได้แก ่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ชะอ า และหัวหิน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ภาคกลางยังมีพ้ืนที่อีกหลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การบริการที่พักแบบ Long Stay Home Stay การบริการสปา การดูแลผู้สูงอายุ การบริการสุขภาพ 
นวดแผนไทย สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร์ป่า ฯลฯ 

6.1.11 เป็นพื้นที่ในแนวเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor : SEC) เชื่อมโยงระหว่างเมียนมา ไทยกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยพาดผ่านเมืองส าคัญหลายเมืองและมีการขนส่งข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณ
มาก จึงเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวส าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมา และกัมพูชา รวมถึงเชื่อมต่อไป
ยังเวียดนามได้ 

 

๖.๒ จุดอ่อน  
6.2.1 มีพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตและ

ขยายตัวของเมืองสูง ประสบปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ ปัญหาจราจรแออัด ปัญหาฝุ่นละอองจาก
การจราจรที่หนาแน่น ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง
ปัญหาความเสี่ยงภัยการก่อการร้าย เป็นต้น 

6.2.2 มีปัญหาฝุ่นละอองในเขตอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
๑๐ ไมคอน มากที่สุดของประเทศ 
 

6.2.3 พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลง จากการขยายตัวของเมือง
และอุตสาหกรรมรุกล้ าพ้ืนที่เกษตร และเป็นการท าการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ยังมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก 

6.2.4 ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายถนนกับระบบการขนส่ง
อ่ืนๆ มีน้อย ท าให้ไม่ประหยัดและมีต้นทุนสูง เนื่องจากภาคกลางได้มีการพัฒนาโครงข่ายถนนเป็นจ านวนมาก 
ในขณะที่การพัฒนาโครงข่ายรถไฟและท่าเรือเพ่ือใช้ขนส่งสินค้ายังมีน้อย 

6.2.5 ทักษะก าลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับกับระดับการ
พัฒนาของภาค ซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบต่อการพัฒนา ท าให้ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ โดยเฉพาะในภาคการ
ผลิตที่มีการใช้ทุนและเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น 
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6.2.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง และมี
แนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชุมชนเมือง โดยไม่มีการ
ด าเนินมาตรการควบคุม และบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ คุณภาพแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีน
ตอนล่างเสื่อมโทรมลง คุณภาพดินเสื่อมโทรมลง ป่าไม้และป่าชายเลนถูกบุกรุกท าลาย และความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝั่งลดลง เป็นต้น 

6.2.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีเดิม และมี
การใช้แรงงานเข้มข้น จึงสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ต่ า 
 

6.2.8 การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด 
เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่รู้จักและขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างใน
พ้ืนที่ได ้

6.2.9 ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มี
อัตราภาระพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็ก และวัย
แรงงาน มีแนวโน้มลดลง 

 

๖.๓ โอกาส  
6.3.1 การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนกับประเทศกลุ่ม CLMV จะ

เป็นโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสินค้าอาหารและอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งชักจูงนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
พ้ืนที่ภาคกลางเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านท าเลที่ตั้ง ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสังคม 

6.3.2 การพัฒนาความเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาค
กลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic 
Corridor) จะเป็นโอกาสในการเพิ่มการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

6.3.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี จะเป็นโอกาสในการปรับกระบวนการผลิต
สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลายทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และราคา 

6.3.4 โครงสร้างประชากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
เปิดโอกาสให้กับสินค้าและบริการใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาด
อาหารสุขภาพสมุนไพร และการแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอาย 

6.3.5 กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติที่ขยายตัว
ไปท่ัวโลก ช่วยให้เกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันก็สร้าง
กระแสความนิยมบริโภคสินค้าเชิงอนุรักษ์และสินค้าสุขภาพ 

6.3.6 แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างภาค จะ
เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ระหว่างภาค 

 

๖.๔ ภัยคุกคาม  
6.4.1 สินค้าราคาถูกของประเทศอ่ืนที่ต้นทุนถูกกว่าเข้ามาตีตลาด 

ส่งผลให้สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดและนักลงทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเหล่านั้ นเนื่องจากมี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าซึ่งสินค้าของภาคกลางที่ได้รับผลกระทบ เช่น ข้าว เสื้อผ้า ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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6.๔.๒ ภัยก่อการร้ายข้ามชาติที่มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมใน
เขตเมือง ซึ่งเป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจ ท้าให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้ามาลงทุน
ขาดความเชื่อม่ัน 

6.๔.๓ มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า 
มาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย โดยได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตค่อนข้างมาก และ
มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคกลางต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้
ได้มาตรฐานและคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ 

6.๔.๔ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความ
ผันผวนและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง 

 

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
7.๑ ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ได้แก่ ปัญหาจราจร ขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม 

มลพิษทางอากาศ ฯลฯ 
7.๒ ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
7.๓ ทักษะก าลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค 
7.๔ พ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม 

และเป็นการท าเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจ านวนมาก 
7.๕ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการน านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม ใช้แรงงาน

เข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
7.๖ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพฯ และบางจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบ

นอกไม่เป็นที่รู้จักและขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพ้ืนที่ 
7.๗ มีสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับแต่ยังขาดการน าผลงานวิจัยที่

สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการที่ชัดเจน 
 

๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคกลางและพ้ืนที่กรงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับ

ทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ต้ังของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ต้ังของหน่วยงานราชการ
ระดับกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดี
ที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ า
ขนาดใหญ่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ขาว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็น
เส้นทางลัดโลจิสติกส ์(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกบัโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษา
ความมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมอืงชั้นน าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกบการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบูรการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดัน
เส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนออก (EEC) เพ่ือให้ภาคกลาง
เป็นพ้ืนทียุ่ทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการคา้การขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว  
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8.1 เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์  
 ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ 

เนื่องจากเป็นที่ต้ังของกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดี
ที่สุด นอกจากนี้ ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็น
ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่ม   
น้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปน็เส้นทางลัดโลจิสติกส์
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ“พัฒนา
กรงุเทพฯ สู่มหานครทันสมยัและภาคกลางเปน็ฐานการผลิตสินคา้และบรกิารทีมี่มูลค่าสูง” 

 

8.2 วัตถุประสงค์  
8.๒.๑ เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย 

และเปน็เมอืงน่าอยู่น่าเที่ยวในล าดับตน้ๆ ของโลกตลอดไป 
8.๒.๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพ

กาย จิตใจ มีความมัน่คงด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมทีดี่  
8.๒.๓ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมใหกั้บสินคา้และบริการดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  
8.๒.๔ เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
 

8.3 เป้าหมาย 
8.๒.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มข้ึน 
8.๒.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย

รายได้ของภาคกลางลดลง 
 

8.4 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภาคกลาง ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
8.5.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับ

โลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดล้อมเมอืง 
8.5.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

ระดบันานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเทีย่วทัว่ทัง้ภาค  
8.5.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขนัไดอ้ย่างยัง่ยืน 
8.5.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ

แก้ไขปญัหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน 
8.5.๕ ยุทธศาสตร์ที ่๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว 

เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก 
8.5.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับ

ทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงาน
แบบบูรณาการในรูปของการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การ
วางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบ และรวมกันแก้ไขปัญหาระหว่าง
จงัหวัดไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดได้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2546 จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดจาก 19 กลุ่มจังหวัดเหลือ 18 กลุ่ม
จังหวัด และการก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้จัดตั้งส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด (The Office of Strategy Management : OSM) ในจังหวัดที่เป็นที่ต้ังศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งส านักงานกลุ่มจังหวัดเป็น
หนว่ยงานบริหารราชการส่วนกลางภายในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งที่ต้ังอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีแม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง และแม่น้ าแควไหล
ผ่าน นอกจากนี้ยังมีเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ  โดยจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างกรงเทพฯ มากที่สุด
เพียง 129 กิโลเมตร ท าให้ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของกรงเทพฯ จนกลายเป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน มี
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชผัก พืชไร่ ผลไม้ ประมงและ      
ปศุสตว์ ท าให้มีศักยภาพสนับสนุนนโยบายครัวโลกของรัฐบาล มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย มีเขต
ชายแดนติดต่อกับพม่า ระยะทาง 440 กิโลเมตร ซึ่งเหมาะแก่การค้าชายแดน ประการส าคัญแต่ละจังหวัดเป็น
จงัหวัดขนาดกลางที่มีประชากรใกล้เคยีงกันประมาณจังหวัดละ 8 แสนคนเศษ รวม 3.4 ล้านคนเศษ ซึ่งเหมาะแก่
การบริหารพฒันาในด้านต่างๆ 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุร ี
จงัหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุร ีรว่มกันจัดท ายุทธศาสตร์ โดยยึดนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง และประเทศไทย 4.0 โดยท า
การวิเคราะห์ศักยภาพของจงัหวัด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และปัญหาความต้องการเชิงพ้ืนที ่เพ่ือก าหนด
เป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไปสู่  
ทวารวดี 4.0 
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 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจังหวัด    
 วิสัยทัศน์  
“ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การทองเที่ยว

หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และ
การค้าผ่านแดนสูเอเชีย” 

 

 พันธกิจ 
1. ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และ

วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรูทันบริบทโลก รอดพ้นกับดัก
รายไดปานกลางสูการมีรายไดที่มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาคม 
และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่ม
จังหวัด 

3. ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่
มีการเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 

4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม
จังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
 

 เป้าประสงค์รวม 
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน  (มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน) 

 

เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 
ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหนาของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ตองไม

น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2557 – 2558 (หรือไมน้อยกว่า 0.6229) 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑  พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ไดคุณภาพ มาตรฐาน

ยกระดับสูการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
เน้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ไดคุณภาพ

มาตรฐาน ระดับนานาชาติที่บ่งบอกถึงความปลอดภัย และมุ่งเน้นด้านสุขภาพซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่วิธีการ
ผลิต ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า โดยส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว์
สนับสนุนใหมีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร พัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรให้มีความ
หลากหลาย และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด 
ประชาสัมพันธ์สินคา และบริการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีสินคาเพียงพอกับความต้องการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมอัตลักษณ์การทองเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรม    
ทวารวดีไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการทองเที่ยวให้มีชื่อเสียง  

เน้นเรื่องการทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็น “อารยธรรมทวารวดี” เป็น
กรอบในการด าเนินการ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคลองและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ 
ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมทวารวดี วิถีชุมชน รวมถึงการทองเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เพ่ือรักษาความ
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อุดมสมบูรณและสภาพแวดล้อมที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้านการประชาสัมพันธ์การมี        
อีเวนท์หรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องมีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
เชื่อมโยงกิจกรรม ตลอดจนบุคลากรด้านการทองเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงสินค้าด้านการทองเที่ยวให้สื่อความ
หมายถึงอารยธรรมทวารวดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสูการกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสูเอเชีย 

เน้นเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 
เพ่ือเชื่อมโยงไปยังด้านตะวันตกสูเอเชีย โดยใช้จังหวัดกาญจนบุรีที่ไดรับการส่งเสริมให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเป็นประตูเชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย รวมถึงเชื่อมโยงการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับภูมิภาคโลก ตามแกนการพัฒนาตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor: SEC) กับสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบัง ในภาคตะวันออก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคา
ชุมชนและภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูประเทศไทย ๔.๐  

เน้นการสร้างนวัตกรรมการจัดการ ความคิดริเริ่ม และการตลาด เพ่ือยกระดับการผลิต ภาค
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ภายใต้กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และในประเด็ นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะท าให้ประเทศรอดพ้นจากกับดักรายไดปานกลาง 

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

รอบปี พ.ศ. 2562 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

 

วิสัยทัศนจ์ังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาทุนมนุษย์ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง 
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิต 
3. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ในพ้ืนที่ตอนในและพ้ืนที่ชายแดน 
4. สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม 
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยว ปลอดภัย 
6. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 

ปลอดภัยให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก 
7. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ิมช่องทางการค้าภายใน  การค้า

ชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 

 

“เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” 
 



~ ๕๙ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

เป้าประสงค์รวม 
 1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการด ารง ชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย 
3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ และมีความปลอดภัย 
4. จังหวัดกาญจนบุรีมีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

 
กลยุทธ์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
4. เสริมสร้างระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ 
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานประกันสังคมมุ่งให้ผล 

สัมฤทธิ์ 
8. ส่งเสริมการมีงานท าของแรงงานในระบบและนอกระบบอย่างยั่งยืน 
9. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล แผนพัฒนาการเกษตร ระบบสารสนเทศการเกษตร ให้

ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร และการใช้พลังงานทางเลือก

เพ่ือการเกษตรให้เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสมัยใหม ่
4. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและสถาบันเกษตรกร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การจ าหน่ายให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมบุคลากร (ภาครัฐ) ด้านการเกษตรให้เป็น Smart Officer 
7. ส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร 



~ ๖๐ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
2. ส ารวจ วิจัย และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
3. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4. ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่ 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพ่ือความยั่งยืน 
8. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผลิตภาพแรงงาน แรงงานวิชาชีพ และยกระดับสถานประกอบ 

การสู่มาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากลุ่มประเทศอาเซียน+6 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 

1 .จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ 

1 .จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ และมีความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 

1 .จังหวัดกาญจนบุรีมีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุร ี

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
มั่นคงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ  และรายได้เพ่ิมขึ้น  โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและ
ยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ดังนี้ 

 
 



~ ๖๑ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.1 การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
1.2 การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
2.3 การผังเมือง 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.4 การสาธารณสุข 
3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร  

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และ

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการปฏิบัติงาน 
6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
6.4 การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

 
 ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐  มีดังนี้ 



~ ๖๒ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๓ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร 
(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) (IOT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ        
(E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 
 

  แผนพัฒนาอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน
ประจ าปี 2561 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผน 
พัฒนาอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ด้านส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร  ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่องแวดล้อม  ด้านการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและด้านการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว ซึ่งแผนพัฒนาอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
รายละเอียด  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
๑.  ประวัติความเป็นมา  
  อ าเภอเมืองกาญจนบุรีเป็นอ าเภอที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้รับการยกฐานะเป็น
อ าเภอเมื่อปี พ.ศ. 2460 ที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรีหลังเดิม ตั้งอยู่ถนนหลักเมือง ต าบลบ้านเหนือ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2497 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ถนนแสงชูโต ต าบลปากแพรก จนถึงปัจจุบัน ผู้เป็นเสนาบุดีคนแรกของ
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี คือขุนศรีพิบูรย์ รวมระยะเวลาการก่อตั้งอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จนถึงปัจจุบัน รวม ๑๐๐ ปี 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 



~ ๖๔ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

๒.  ค าขวัญอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
 “สุสานสัมพันธมิตร  พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า  เรื่องเล่าสงครามเก้าทัพ  งามสรรพสวนศรีนครินทร์  แดนถิ่น
ประวัติศาสตร์  ชมธรรมช าติแม่น้าแคว” 

 
๓.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

(๑)  ที่ตั้งอ าเภอ  อาณาเขต  ขนาดพื้นที่ 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนแสงชูโต ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ห่างจาก

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 100 เมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 130 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 1,236.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 775,147 ไร่  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

 

           ทิศเหนือ     ติดต่อกับ อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอบ่อพลอย   
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอท่าม่วง 
           ทิศใต้          ติดต่อกับ อ าเภอท่าม่วง 
           ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย และมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสหภาพ
พม่า ระยะทาง 30 กิโลเมตร 

 

(๒)  ลักษณะภูมิประเทศ  อ าเภอเมืองกาญจนบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง สลับกับเขาเตี้ย ๆ 
ป่าละเมาะและป่าโปร่ง มีที่ราบสูงเป็นบางส่วนทางตอนใต้ของอ าเภอ 

 

(๓)  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของอ าเภอเมืองกาญจนบุรี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ 

 
๔. การปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

๔.๑  ด้านการปกครอง  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ต าบล 101 หมู่บ้าน ดังนี้ 
ต าบลปากแพรก จ านวน 13 หมู่บ้าน 

   หมู่ที่ 1 บ้านลิ้นช้าง   หมู่ที่ 2 บ้านเขาแหลม  หมู่ที่ 3 บ้านลุ่ม 
หมู่ที่ 4 บ้านวังสารภี  หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา   หมู่ที่ 6 บ้านป่ายุบ 

   หมู่ที่ 7 บ้านเขาเม็ง  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ าใส   หมู่ที่ 9 บ้านหัวเขา 
   หมู่ที่ 10 บ้านหัวนาล่าง  หมู่ที่ 11 บ้านพุรางนิมิต   หมู่ที่ 12 บ้านลุ่มดงกระเบา 
   หมู่ที่ 13 บ้านเขาเม็งพัฒนา 

ต าบลหนองบัว จ านวน 8 หมู่บ้าน  
   หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว 
   หมู่ที่ 4 บ้านพุพระ   หมู่ที่ 5 บ้านพุเลียบ  หมู่ที่ 6 บ้านป่านางเย้อ 
   หมู่ที่ 7 บ้านพุประดู่   หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดง 

ต าบลช่องสะเดา จ านวน 7 หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 1 บ้านช่องสะเดา  หมู่ที่ 2 บ้านหมอเฒ่า   หมู่ที่ 3 บ้านโป่งปัด 

หมู่ที่ 4 บ้านช่องกระทิง   หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด   หมู่ที่ 6 บ้านท่ากะทิ 
   หมู่ที่ 7 บ้านทับศิลา 
 



~ ๖๕ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

ต าบลบ้านเก่า จ านวน 15 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเก่า    หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ าขาว  หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป๊ะ 

   หมู่ที่ 4 บ้านหลังเขา   หมู่ที่ 5 บ้านล าทหาร    หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งศาลา 
   หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ้านเก่า หมู่ที่ 8 บ้านตอไม้แดง     หมู่ที่ 9 บ้านล าทราย 
   หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 11 บ้านสามหนอง  หมู่ที่ 12บ้านพุน้ าร้อน 

หมู่ที่ 13 บ้านท่าทุ่งนา    หมู่ที่ 14 บ้านประตูด่าน  หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ห้วยน้ าขาว 
ต าบลวังเย็น จ านวน 7 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง  หมู่ที่ 2 บ้านนากาญจน์     หมู่ที่ 3 บ้านวังเย็น 
   หมู่ที่ 4 บ้านล าวังเย็น  หมู่ที่ 5 บ้านวังตะเคียน     หมู่ที่ 6 บ้านลุ่มโป่งเสี้ยว 
   หมู่ที่ 7 บ้านสะพานหิน 

ต าบลเกาะส าโรง จ านวน 9 หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระบือ   หมู่ที่ 2 บ้านท่าอ้อ  หมู่ที่3 บ้านแก่งหลวง 

หมู่ที่ 4 บ้านเกาะส าโรง   หมู่ที่ 5 บ้านเขาตก  หมู่ที่ 6 บ้านชายทุ่ง 
   หมู่ที่ 7 บ้านถ้ ามังกรทอง   หมู่ที่ 8 บ้านเขาขวาง  หมู่ที่ 9 บ้านท่าแล่นพัฒนา 

ต าบลวังด้ง จ านวน 12 หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 1 บ้านวังด้ง   หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะนาว  หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง 
   หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย   หมู่ที่ 5 บ้านท่าทุ่ม  หมู่ที่ 6 บ้านเขาน้อย 
   หมู่ที่ 7 บ้านหินดาด   หมู่ที่ 8 บ้านวังจาน  หมู่ที่ 9 บ้านหนองสามพราน 
   หมู่ที่ 10 บ้านเขาน้อย   หมู่ที่ 11 บ้านคีรีวง  หมู่ที่ 12 บ้านเขาพุล้อม 

ต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 9 หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 1 บ้านท่าน้ าตื้น     หมู่ที่ 2 บ้านลาดทอง   หมู่ที่ 3 บ้านท่าเพนียด 
   หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 
   หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง   หมู่ที่ 8 บ้านท่าคอกวัว  หมู่ที่ 9 บ้านหนองผักบุ้ง 

ต าบลหนองหญ้า จ านวน 9 หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้า    หมู่ที่ 2 บ้านโป่งนก        หมู่ที่ 3 บ้านเขาปูน 
   หมู่ที่ 4 บ้านวังลาน    หมู่ที่ 5 บ้านช่องกระเหรี่ยง   หมู่ที่ 6 บ้านวังปลาหมู 

หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งนาคราช    หมู่ที่ 8 บ้านนางแอ้ง         หมู่ที่ 9 บ้านวังลานใต ้
ต าบลท่ามะขาม จ านวน 5 หมู่บ้าน 

   หมู่ที่ 1 บ้านเขาใหญ่     หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะขาม      หมู่ที่ 3 บ้านหัวหิน 
   หมู่ที่ 4 บ้านยาง     หมู่ที่ 5 บ้านหน้าเขา 

ต าบลลาดหญ้า จ านวน 7 หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 1 บ้านลาดหญ้า     หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา       หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนางหรอก 
   หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี     หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย       หมู่ที่ 6 บ้านท่าหว้า 
   หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก 

 

๔.๒  ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มี 1๕ แห่ง 
1 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 1 แห่ง 
2 เทศบาลต าบล 5 แห่ง ได้แก่ 

1) เทศบาลต าบลลาดหญ้า 
2) เทศบาลต าบลหนองบัว 
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3) เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน 
4) เทศบาลต าบลปากแพรก 
5) เทศบาลต าบลท่ามะขาม 

3 องค์การบริหารส่วนต าบล 9 แห่ง ได้แก่ 
   1) องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
   3) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

4) องค์การบริหารส่วนต าบลวังด้ง 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา 

 
5. ประชากร  อ าเภอเมืองกาญจนบุรีมีประชากร รวมทั้งสิ้น 171,622 คน  67,470 ครัวเรือน  แยกเป็น      
ชาย 89,765 คน  หญิง 81,857 คน  (ยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  มีส่วนราชการ  หน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการ
บริหารราชการของจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและบริการประชาชน  ดังนี้ 

 

๕.๑  ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ  มีดังนี้    
- ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

    -  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
    -  สัสดีอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
    -  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
    -  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
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               -  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
     -  ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
     -  สถานีต ารวจภูธรเมืองกาญจนบุรี 
     -  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
     -  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่  สาขาอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
     -  ส านักงานประมงอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
     -  โรงพยาบาลพหลพลพยุพเสนา 
     -  ส านักงานสหกรณ์การเกษตรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
     -  ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

 

๕.2  ธนาคารหรือสถาบันการเงิน จ านวน 14 แห่ง ได้แก่ 
             - ธนาคารทหารไทย 

- ธนาคารกสิกร 
- ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
- ธนาคารศรีอยุธยา 
- ธนาคารออมสิน 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน 
- ธนาคารนครหลวงไทย 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) 
- ธนาคารกรุงไทย 
- ธนาคารธนชาต ิ
- ธนาคารเกียรตินาคิน 
- ธนาคารไทยธนาคารจ ากัด   
 

6.  สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
6.1 สะพานข้ามแม่น้ าแคว 
6.2 พิพิธภัณฑ์สงครามโลก (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม) 
6.3 ต้นจามจุรียักษ์ อายุประมาณ 200 ปี (ต าบลเกราะส าโรง) 
6.4 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า (ต าบลบ้านเก่า) 
6.5 สุสานทหารสัมพันธมิตร (เขาช่องไก่,ดอนรัก) 
6.6 วัดถ้ ามังกรทอง (ต าบลเกราะส าโรง) 
6.7 ประตูเมืองเก่าเมืองกาญจนบุรี  
6.8 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ในบริเวณวิทยาลัยเกษตรกรรม จังหวัดกาญจนบุรี)   
6.9 ภาพเขียนสีที่ถ้ าตาด้วง (หมู่ที่ 1 ต าบลช่องสะเดา)  
6.10 อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  
6.11 ถ้ าสีหวด (หมู่ 2 ต าบลหนองบัว)   
6.12 อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ (บ้านโป่งปัด ต าบลช่องสะเดา)   
6.13 เขื่อนท่าทุ่งนา (บ้านท่าทุ่งนา ต าบลช่องสะเดา)    
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  ลักษณะเด่นของอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)     

ได้ประกาศให้ต าบลบ้านเก่า และต าบลแก่งเสี้ยน เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 
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ความเป็นมาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่  2/2558 ก าหนดให้จังหวัด

กาญจนบุรี จัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ในท้องที่ต าบลแก่งเสี้ยน และต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ณ วันที่ 24 เมษายน 2558  ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 4/2558  วันที่ 8 ตุลาคม 2558  ณ ตึกสันติไมตรีหลังในท าเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เห็นชอบ
ในหลักการให้พ้ืนที่ 8,273 ไร่ หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี พ้ืนที่บริเวณหมู่ที่ ๑๒ ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ 
8,273 ไร่ บริเวณชุมชนชายแดนบ้านพุน้ าร้อน ซึ่งบริเวณนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ศึกษาและออกแบบวาง
ผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนไว้แล้ว โดยก าหนดการใช้ที่ดินเป็นประเภทสถาบันราชการ ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม พ้ืนที่เพ่ือนันทนาการและที่โล่งว่าง เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความดูแลของ
กองทัพภาคที่ ๑ (กองพลทหารราบที่ ๙) ปัจจุบันมีประชากร ๘๐๘ คน อาคาร ๓๗๐ หลัง สภาพพ้ืนที่มีอาคารของ
หน่วยงานราชการ ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียน ส านักสงฆ์ อาคารพักอาศัย ร้านค้า พื้นที่เกษตรกรรม และท่ีโล่ง 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

 

๑.  วิสัยทัศน์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
“เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก ดินแดนแห่งความผาสุก ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาส่งเสริม

การเกษตร สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์ไว้ซึ่งวิถีชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

๒.  พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือเสริมสร้างรายได้และแก้ไขความยากจน 
2. พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างอาชีพ 
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 
4. สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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๓.  เป้าประสงค์รวม 
1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดารงชีวิตมีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี 

2. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย 
3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรแบบครบวงจร

อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม ก าหนดผังพ้ืนที่การเกษตร 
(Zoning) อย่างเหมาะสม 

4. จังหวัดกาญจนบุรีไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวม ของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองรองรับการขยายตัวของ

ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรส่งเสริมสนับสนุนการน านวัตกรรม

และเทคโนโลยีมาใช้ใน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้

มาตรฐานสากล ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาสวัสดิการทางสังคมวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ได้
คุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชนชนทุกวัยอย่างท่ัวถึง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพเชิงประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับค่านิยม และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนให้เป็นประตูสู่เศรษฐกิจ
การค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 

5. กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกต าบล 
- พัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเพ่ือจัดสวัสดิการให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม 
- วิจัยและพัฒนาชุมชนพอเพียง 
- พัฒนาทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมผลผลิต 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาแผนความต้องการของตลาดแรงงาน 



~ ๗๑ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

- วางระบบพัฒนา การก่อสร้างและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
- เสริมสร้างศักยภาพคนชุมชนใน การสร้างความมั่นคง 
- ศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ให้เท่าทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ 
- พัฒนาระบบคุณภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐาน 
- สร้างความม่ันคงทางพลังงาน 
- บูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
- พัฒนาระบบการบริการด้านสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 3 
- ส่งเสริมการค้าตลาดอาเซียน 
-พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว 
-จัดศูนย์แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
-ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
- จัดระบบด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อความสงบสุขของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 4 
- สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติด 

 

 
 

 
2.1  วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  7  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  2    ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  7   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

“ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เทคโนโลยี การศึกษาดี มีคุณธรรม น าพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 2.3  เป้าประสงค์ 
 (1)  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

ความต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 (๒)  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิมรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
(3)  ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆ ได้ ปัญหายาเสพ

ติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง     
(4)  ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5)  ประชาชนมีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพ่ิมมากข้ึน 
                     (6)  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

(7)  อบต. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ิมมากข้ึน 
 

 2.3  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
   (2)  พ้ืนที่ในเขต อบต. มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ 
                     (3)  จ านวนประชาชนในเขต อบต. มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึน 
   (4)  จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. มีสิทธิลงทะเบียนเ พ่ือ
ขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน 
  (5)  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 

(6)  ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
(7)  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
(8)  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(9)  อบต.แก่งเสี้ยน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

2.4  ค่าเป้าหมาย 
(1)  ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน  
(๒)  ในเขต อบต. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 
(3)  จ านวนประชาชนในเขต อบต. มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  
(4)  จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต. มีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือ

ขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน  
(5)  ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
(6)  ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
(7)  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

2.5  กลยุทธ ์
(1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๒)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
(3)  ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4)  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
(5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
(6)  การส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา 
(7)  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วันส าคัญ

ของชาติ 
(8)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
(9)  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการการพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มี

สถานที่ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
          (10)  ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค 
          (10)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

 

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

2.7  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 



~ ๗๔ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 
 
 
 
                                      2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๕ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 

 
 

 
                                                                  
                                                                        
                                                                          
                           
                                           
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 
(มี 6 ยุทธ์) 

 
( 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 5 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 6 
 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ์) 
( 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 6 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 9 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 2 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 3 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 4 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 8 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 7 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๑0 

 

 

ยุทธศาสตร์
ภาค 

(มี ๖ ยุทธ์)) 

 
( 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 5 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 6 

 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

(มี 4 ยุทธ์) 
( 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 
 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(มี 4 ยุทธ์) 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2
๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 

 

 
ยุทธศาสตรก์าร

พฒันาของ 
อปท. ในเขตวัด

(มี 6 ยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท.             
(มี 7 ยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 5 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 6 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 1 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 2 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 3 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 4 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 5 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ชาต ิท่ี 6 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี 7 

 

 



~ ๗๖ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 
 
 

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน แบ่งโครงสร้างองค์กร ส านัก/กองต่างๆ ตาม

อ านาจหน้าที่ และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนถือหลักบริหารองค์กรแบบล่างข้ึนบน โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมขิงประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการวางแผน
พัฒนา 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนมีการมอบอ านาจการปฏิบัติงานตามกรอบของ
ระเบียบแลกฎหมายที่ได้ก าหนดอ านาจไว้  

4. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนจะปฏิบัติและด าเนินการตามระเบียบ อยู่ภายใน
กรอบของกฎหมาย รวมทั้งออกข้อบัญญัติเพ่ือเป็นกฎหมายในการบังคับใช้ในการกระท าการต่างๆ ภายในต าบล 
ซึ่งเป็นกฎหมายท้องถิ่น 

5. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนมีวินัยในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ตนเอง 

6. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาต าบลในทุกๆ ด้าน 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนมีการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และมีความโปร่งใส  

8. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการประสานงานและร่วมมือกันด้วยดี
ทั้งภายในองค์กรเดียวกัน ต่างองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
   1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบล มีงบประมาณจ ากัด ท าให้การพัฒนาไม่ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้ 
   3. สัดส่วนของบุคลากรบางส่วนไม่สมดุลกับภารกิจงาน 
                              4. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  ก่อให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติ 
 
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



~ ๗๗ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 

โอกาส  (O : Opportunity)   
   1. จังหวัดกาญจนบุรี  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
   2. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ   

3. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการ
สร้างดุลยภาพระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของท้องถิ่น 

 

อุปสรรค  (T : Threat)   
   1. ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
   2. นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542   
ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน  น าไปสู่การปฏิบัติจริงได้
ค่อนข้างยาก 
   4. การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากดั 
                                5. ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับโลก
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                                

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพื้นท่ีไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่         
โรคระบาด  โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มท่ี
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านการแพทย์ - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บป่วย 

3) ประชาชนบริโภคอาหาร
ท่ีปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได้
ถูกต้อง 



~ ๗๘ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

- เยาวชนและวัยรุ่น  
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่น        
มีอนาคตท่ีดี 

5) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี  

- การได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 
อบต. ท่ีอายุ ๓๕     
ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ขึ้น
ไปได้รับการตรวจสุขภาพ
ทุกคน  

6) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และส่วนราชการ เช่น   
การติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

7) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา  

- การด าเนินการตาม
กฎหมาย กรณีท่ีฝ่าฝืน
กฎหมาย 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา 

8) การจราจรบนถนน    มี
เพิ่มมากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร  
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบเพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 

2. ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซ้ือ  

- การรวมกลุ่มต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

2)  ประชาชนยังเผาหญ้า 
ตอซังข้าว เผาอ้อย เกิด
มลพิษ 

- ปัญหามลพิษทางอากาศ - ในเขต อบต. - ในพื้นท่ีไม่มีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 

3) มีปัญหาเรื่องขยะและ
สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- ปัญหามลพิษจากขยะ
และสัตว์เลี้ยง 

- ในเขต อบต. - ปัญหาขยะและสัตว์เลี้ยง
ลดลง ประชาชนสามารถ
ก าจัดขยะและมูลสัตวไ์ด้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

4) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมีส่ิงเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

5) เป็นพื้นท่ีท่ีมีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน 
- สิ่งแวดล้อม 

- พื้นท่ีในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง 
จัดหาแหล่งน้ าจากแหล่ง
อื่นเพ่ิมมากขึ้น   



~ ๗๙ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ  และ
คุณค่าทางสังคม 

1) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- การได้รับการดูแลเด็ก
และผู้สูงอายุ 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลท่ีดี 

2) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- การได้รับการดูแล       
ผู้พิการ 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต
และท่ัวถึง 

3) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ีท่ี
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือซ่อมแซมท่ี
อยู่อาศัยให้ม่ังคงแข็งแรง  

4. ด้านการพัฒนา
ประสทิธภิาพการเมือง  
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

๑) ประชาชนบางส่วนยัง
ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบ
การท างานของ อบต. 
 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน 

5. ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณปูโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

1) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ
ท่ีสาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได้ท้ังหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) หมู่บ้ายขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นท่ีใน อบต. - มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุด
ตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

4)  ถนนในต าบลยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

5) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและ อบต.     
ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมีไม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมท่ี
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 

 
 
 
 



~ ๘๐ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

6. ด้านการพัฒนา
ระบบการศกึษา  และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีส่ือการเรียนการสอน 
ท่ีพอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น   
มีงบประมาณในการศึกษา
เล่าเรียน 

2) ในเขต อบต. มีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีไม่ได้รับการ
พัฒนาและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

- การท่องเท่ียว - ในเขต อบต. - มีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวในเขต อบต. 
และส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว  เพิ่มมากขึ้น 

3) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ    
คงอยู่สืบไป 

7. ด้านการพัฒนา
ระบบการบริหารและ
การจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

1) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

3) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้
เหมาะสมกับการท างาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

4) ครัวเรือนยังมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ 
บาท   

- เพิ่มช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ 

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวท่ีตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

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


