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นชื่อหลายแห่ง ทั้งหมดนี้ทําให้จังหวัดกําแพงเพชรเป็นที่น่าสนใจอีกจังหวัดหนึ่งในเขต
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  ก 
จังหวัดกําแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นันบั ว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรือง
มาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพ
นคร และเมืองคณฑี
นอกจากนี้เมืองกําแพงเพชร ยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชได้ครองเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็น "พระยาวชิรปราการ" ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้เปลี่ยนเมือง
กําแพงเพชรเป็นจังหวัดกําแพงเพชร
ตามประวั ติศาสตร์ กล่าวว่ า กําแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทั ย มีฐ านะเป็น เมือ ง
ลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า "เมืองชากังราว" และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์
เทพนคร ฯลฯ การที่ กําแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุท ธศาสตร์มี
หลักฐานที่แสดง ให้เ ห็น ว่า เป็น เมือ งที่มีค วามสํา คัญ ทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น กําแพงเมือง คูเมือง
ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐานให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง ๒ เมือง คือ เมืองชากังราว
และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างขึ้นก่อน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําปิง พระเจ้าเลอไท
กษัตริย์องค์ที่ ๔ แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๘๙๐ ต่อมาสมั
อมาสมัยพระเจ้าลิไท
กษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของลําน้ําปิง คือ “เมืองนครชุม”
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่อง กําแพงเมืองไว้ว่า "เป็นกําแพงเมืองที่
เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความสมบูรณ์มาก และเชื่อว่า สวยงามที่สุดในประเทศไทย
ปัจจุบันจังหวัดกําแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง
เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน"อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร"
ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๔
ตราประจําจังหวัด เป็นรูปกําแพงเมืองประดับเพชรเปล่งประกายแห่งความงดงามโชติช่วง ประดิษฐาน อยู่
ในรูปวงกลม
รูปกําแพงเมืองมีใบเสมา หมายถึง กําแพงเมืองโบราณของเมืองกําแพงเพชร ซึ่งเป็นมรดกที่ล้ําค่าทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี แสดงเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมืองนี้ และเป็นที่มาของชื่อ
จังหวัดกําแพงเพชร
รูปเพชรมีประกายแสง หมายถึง ความสวยงาม ความแข็งแกร่งมีคุณค่าเยี่ยงเพชรของกําแพงเมือง ประกาย
แสงแสดงถึงความรุ่งโรจน์ของบ้านเมืองมาแต่โบราณกาล
รูปวงกลม หมายถึง ความกลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี รักใคร่มีน้ําใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาว
กําแพงเพชรทั้งมวล

-๒-

ความหมายโดยสรุป คือ กําแพงเพชรเป็นเมืองที่มีกําแพงเมืองมั่นคงแข็งแกร่งสวยงาม เป็นมรดกแห่ง
อดีตอันยิ่งใหญ่
ประจักษ์พยานแห่งความรุ่งโรจน์โชติช่วงในอดีตที่น่าภาคภูมิใจ
เมืองมีความ
เจริญรุ่งเรือง ผู้คนพลเมืองมีความสมัครสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดี
ธงประจําจังหวัด เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นสีอยู่ ๓ สี คือ สีเหลือง สีแดง และสีเขียวใบไม้ มีรูป
ตราประจําจังหวัดกําแพงเพชรอยู่ตรงกลางแถบสีแดง
แถบสีเหลือง แสดงว่า จังหวัดนี้เป็นเมืองซึ่งสร้างในสมัยโบราณมี ปูชนียวัตถุเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่มาก
แถบสีแดง แสดงว่า จังหวัดนี้ได้เคยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณได้เคยทําศึกสงครามกับพม่าหลายครั้ง
หลายหน
แถบสีเขียวใบไม้ แสดงว่า จังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาชนิด อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของ
จังหวัดเป็นอย่างดี
ต้นไม้ประจําจังหวัด คือ ต้นสีเสียดแก่น
ดอกไม้ประจําจังหวัด คือ ดอกพิกุล
คําขวัญจังหวัดกําแพงเพชร
กรุ
กรุพพระเครื
ระเครื่อ่องง เมืเมือองคนแกร่
งคนแกร่งง ศิศิลลาแลงใหญ่
าแลงใหญ่ กล้
กล้ววยไข่
ยไข่หหววาน
าน น้น้ําํามัมันนลานกระบื
ลานกระบืออ เลืเลื่อ่องลื
งลืออมรดกโลก
มรดกโลก

กก
 สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดกําแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร
๓๕๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
และอําเภอโพธิ์ทะเล อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

-3 ขนาดพื้นที่

จังหวัดกําแพงเพชรมีพื้นที่ ๘,๖๐๗.๕ ตารางกิโลเมตร (๕,๓๗๙,๖๘๗.๕ ไร่) เป็นพื้นที่
การเกษตรประมาณ ๕,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร (๓,๒๐๐,๐๐๐ ไร่) ป่าไม้ ๑,๘๙๙.๘๕ ตารางกิโลเมตร
(๑,๑๘๗,๔๐๖ ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่นๆ อีกประมาณ ๑,๕๘๗.๖๕ ตารางกิโลเมตร (๙๙๒,๒๘๑.๒๕ ไร่)
 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกําแพงเพชร

มีแม่น้ําปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร
มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ ๑ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ํา (ALLUVIAL TERRACE) มี
ระดับความสูงประมาณ ๔๓-๑๐๗ เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกและ
ใต้ของจังหวัด
ลักษณะที่ ๒ เป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับที่ราบ พบเห็นบริเวณด้านเหนือ และตอนกลางของจังหวัด
ลักษณะที่ ๓ เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุและต้นน้ําลําธารต่างๆ ที่สําคัญ เช่น คลอง
วังเจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทรไหลลงสู่แม่น้ําปิง
โดยสรุป ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดกําแพงเพชร ด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงมา ทางด้าน
ตะวันออก ลักษณะดินเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การทํานาแลปลูกพืชไร่
 ประชากร 
จังหวัดกําแพงเพชรแบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๑ อําเภอ ๓๘ ตําบล (รวมตําบลในเมือง) ๙๕๖
หมู่บ้าน ด้านการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง
เทศบาลตําบล ๒๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล ๖๖ แห่ง
จังหวัดกําแพงเพชร มีประชากรทั้งสิ้น ๗๒๖,๓๘๙ คน แยกเป็นชาย ๓๖๑,๐๕๒ คน และหญิง
๓๖๕,๓๓๗ คน
 ชนกลุ่มน้อย

(ชาวไทยภูเขา)
จังหวัดกําแพงเพชรมีชาวไทยภูเขา จํานวน ๖ เผ่า คือ เผ่ามูเซอ (ลาหู่) เย้า (เมี่ยน) กะเหรี่ยง
ม้ง(แม้ว) ลีซอ (ลีซู) และลัวะ อาศัยอยู่ใน ๖ อําเภอ ๑๐ ตําบล คือ อําเภอปางศิลาทอง อําเภอคลองลาน
อําเภอขาณุ วรลั กษบุรี อํา เภอเมื องกํา แพงเพชร อํ าภอคลองขลุ ง และ อํ า เภอโกสั มพี น คร ส่ว นใหญ่
ประกอบอาชีพทําไร่ รับจ้าง ทําเครื่องเงิน เย็บผ้าปักประดิษฐ์ จักสานฯลฯ สําหรับศาสนานับถือศาสนา
พุทธ คริสต์ และนับถือผีบรรพบุรุษบ้างบางส่วน
ตารางแสดงพื้นที่อําเภอ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

อําเภอ
อําเภอเมืองกําแพงเพชร
อําเภอขาณุวรลักษบุรี
อําเภอคลองขลุง
อําเภอพรานกระต่าย
อําเภอไทรงาม

พื้นที่ (ตร.กม.)
๑,๓๔๘.๕๔
๑,๑๔๘.๔๖
๗๘๓.๓๓๒
๑,๐๘๑.๗๙
๕๒๙.๑๗๕
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๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
รวม

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

อําเภอ
อําเภอคลองลาน
อําเภอลานกระบือ
อําเภอทรายทองวัฒนา
อําเภอปางศิลาทอง
อําเภอบึงสามัคคี
อําเภอโกสัมพีนคร
๘,๒๕๒.๖๓

พื้นที่ (ตร.กม.)
๑,๑๘๖.๗๘
๔๒๙.๑๒๓
๒๐๒.๒๒๖
๗๕๕.๙๘๑
๒๘๗.๘๓๑
๔๘๙.๔
รวม

ตารางแสดงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมือง/ตําบล/อบต.
พื้นที่ (ตร.กม.)
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร
๑๔.๙๐
เทศบาลตําบลนครชุม
๓.๕๐
เทศบาลตําบลปากดง
๒.๔๐
เทศบาลตําบลคลองแม่ลาย
๑๓.๓๐
เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี
๑๑.๖๔
เทศบาลตําบลสลกบาตร
๑๑.๗๐
เทศบาลตําบลคลองขลุง
๒.๗๐
เทศบาลตําบลท่ามะเขือ
๕.๕๐
เทศบาลตําบลท่าพุทรา
๔.๐๐
เทศบาลตําบลลานกระบือ
๘.๕๐
เทศบาลตําบลช่องลม
๔.๗๐
เทศบาลตําบลไทรงาม
๕.๑๐
เทศบาลตําบลพรานกระต่าย
๒.๓๖
เทศบาลตําบลทุ่งทราย
๙๐.๘๐
เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา
๓๓๔.๐
เทศบาลตําบลเทพนคร
๑๗๒.๐
เทศบาลตําบลวังยาง
๔๔.๔๔
เทศบาลตําบลคลองพิไกร
๓๖.๐
เทศบาลตําบลบ้านพราน
๑๐๓.๒
เทศบาลตําบลระหาน
๕๐.๓๖
เทศบาลตําบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
๖๙.๐
๖๘ องค์การบริหารส่วนตําบล
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 การเลือกตั้ง
จังหวัดกําแพงเพชร มีผู้แทนปวงชนในแต่ละประเภท ดังนี้
- สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้
- สมาชิกวุฒิสภา
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร
- สมาชิกสภา อบจ.กําแพงเพชร
- นายกเทศมนตรีเมืองกําแพงเพชร
- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกําแพงเพชร
- นายกเทศมนตรีตําบล จํานวน ๒๐ แห่ง
- สมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน ๒๐ แห่ง
- นายก อบต.จํานวน ๖๘ แห่ง
- สมาชิกสภา อบต. จํานวน ๖๘ แห่ง

(สว.)
นายกฤช อาทิตย์แก้ว
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑. นายไผ่
ลิกค์
เขตเลือกตั้งที่ ๒.นายปรีชา มุสิกุล
เขตเลือกตั้งที่ ๓.นายอนันต์ ผลอํานวย
เขตเลือกตั้งที่ ๔.นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ
๑.นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล
๒.นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์

๔ คน
๑ คน
๑ คน
๓๐ คน
๑ คน
๑๘ คน
๒๐ คน
๒๔๐ คน
๖๘ คน
๑,๖๓๐ คน

 สมาชิกวุฒิสภา

พรรคเพื่อไทย
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่อไทย

ก
ทรัพยากรป่าไม้ที่สามารถพบได้ในจังหวัดกําแพงเพชร มีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบ
แล้ง โดยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ กระจายอยู่ใน เขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ประเภทต่างๆ ปัจจุบันมีการบุกรุก
ทํ าลายพื้ นที่ ป่ า ส่ งผลทํ าให้ เนื้ อที่ ป่ ามี ปริ มาณลดลงกว่ าในอดี ตมากจากข้ อมู ลการแปลภาพถ่ ายดาวเที ยม
Landsat-๕ (TM) มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ในปี ๒๕๔๙
จังหวัดกําแพงเพชรมีเนื้อที่ป่าไม้จํานวน ๑,๘๙๙.๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๑๘๗,๔๐๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
๒๒.๐๗ ของพื้นที่จังหวัด และในปี ๒๕๕๒ พบว่า จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อที่ป่าไม้จํานวน ๒,๐๙๘.๖๙ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๑,๓๑๑,๖๘๑.๒ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๘ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๙ จํานวน ๑๒๔,๒๗๕ ไร่ หรือ
ร้อยละ ๑๐.๔๗ (เนื้อที่ป่าไม้ หมายถึงเนื้อที่ป่าชนิดต่างๆ เช่น ป่าดิบ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง
แคระแกร็น ป่าพรุ ป่าชายเลน และป่าชายหาด เป็นต้น ไม่ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าโครงการ และพื้นที่ที่ใหญ่กว่า ๕ เฮกแตร์ (๓๑.๒๕ ไร่) โดยมีเรือนยอดต้นไม้สูงอย่างน้อย ๕
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เมตร ปกคลุมมากกว่า ๑๐ %) มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย โดยออกตามกฎกระทรวง และพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน ๙ แห่ง ได้แก่
ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองลาน
และอําเภอโกสัมพีนคร
ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองลาน
และอําเภอคลองขลุง
ป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองขลุง และอําเภอ
ปางศิลาทอง
ป่าไตรตรึงษ์ อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร
ป่าหนองเสือโฮกและป่าหนองแขม อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอพรานกระต่าย
ป่าหนองหลวง อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอพรานกระต่ายและอําเภอลานกระบือ
 ป่าเขาเขียว-เขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอพราน
กระต่าย
 ป่าแม่ระกา อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอพรานกระต่ายและอําเภอโกสัมพีนคร
 ป่าหนองคล้าและป่าดงฉัตร อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอลานกระบือ อําเภอไทรงาม อําเภอพราน
กระต่าย อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอขาณุวรลักษบุรี และอําเภอคลองขลุง
 อุทยานแห่งชาติ 
มีอุทยานแห่งชาติ จํานวน ๓ แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จํานวน ๑ แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนาม
เพรียง
 อุทยานแห่งชาติคลองลาน อยู่ในพื้นที่ตําบลคลองลานพัฒนา ตําบลคลองน้ําไหล ตําบล
สักงามและตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอคลองลาน มีพื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๘๗,๕๐๐
ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าคลองลานอันสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายของจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบด้วยภูเขาสูงชัน
สลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ําลําธาร ต้นกําเนิดของน้ําหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก เป็นต้น
ซึ่งไหลรวมกันลงสู่แม่น้ําปิง และมีน้ําตกขนาดใหญ่ คือ น้ําตกคลองลาน สภาพป่าประกอบด้วย ป่าดิบ
แล้ง พบกระจายอยู่ทั่วไป ชนิดไม้ที่สําคัญ ได้แก่ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน สมพง ยมหอม พะยอม
สมอพิเภก ป่าดิบชื้น จะพบอยู่ตามริมห้วยที่มีความชื้นสูง ป่าดิบเขาจะพบเป็นหย่อมๆ ป่าเบญจพรรณ
สภาพป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดงดิบ ชนิดไม้ที่สําคัญ ได้แก่ สัก ประดู่ ตะเคียนหิน
สมพง ยมหอม พะยอม สมอพิเภก ป่าดิบชื้น จะพบอยู่ตามริมห้วยที่มีความชื้นสูง ป่าดิบเขาจะพบเป็น
หย่อมๆ ป่าเบญจพรรณ สภาพป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดงดิบ ชนิดไม้ที่สําคัญ ได้แก่
สัก ประดู่ ตะแบก มะค่าโมง และไผ่ชนิดต่างๆ ป่าเต็งรัง ชนิดไม้ที่สําคัญ ได้แก่ เต็ง รัง ยอป่า สมอ
พิเภก รกฟ้า สมพง และมีไผ่ชนิดต่างๆ มากมาย จากการศึกษาสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติคลองลาน
พบว่า มีสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ชนิด ๗๙ วงศ์ สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ เช่น กระทิง เลียงผา
กวาง เก้ง หมูป่า ชะมด อีเห็น กระรอก ชะนีมือขาว เสือ หนูหริ่งไม้หางพู่ ปาดลายพื้นเมืองเหนือ
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กบห้วยขาปุ่ม เต่าปูลู กิ้งก่าบินคอแดง กระทิง วัวแดง ตะกวด เขียดหลังปุ่มที่ราบ เขียดอ่อง อึ่งปาก
ขวด และนกชนิดต่างๆ
 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ครอบคลุมพื้นที่อําเภอคลองลาน อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตากเป็นบางส่วน มีพื้นที่ประมาณ ๗๔๗ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๔๖๖,๘๗๕ ไร่ อยู่ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ๓๙๑,๑๒๕ อยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก
๙๓,๗๕๐ ไร่ มีสภาพป่ามีความหลากหลายประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่พบ ได้แก่ สัก
รกฟ้า แดง ประดู่ และมะกอกเกลื้อน รักใหญ่ เสลา โมกมัน
สะทิบ กางขี้มอด ปอตูบหูช้าง
นอกจากนี้ยังมีไผ่ขึ้นปะปนอยู่ด้วย เช่น ไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ เป็นต้น ป่าดิบเขา ชนิดไม้ที่พบ ได้แก่ ก่อ
เดือย ก่อใบเลื่อม ฝาละมี ค่าหด สารภีดอย พะวา โพบาย ก่อหม่น ทะโล้ ป่าดิบแล้ง พบกระจายอยู่
บริเวณแนวหุบเขาตอนกลางของพื้นที่ ชนิดไม้ที่พบ ได้แก่ ชุมแสงแดง เสลา ยมหิน กระโดงแดง เติม
สะบันงา กระทุ่มน้ํา ลําพูป่า มะเดื่อ ตาว เต่าร้าง ค้อ ป่าสนเขา พบกระจายเป็นหย่อมๆ ตามแนวสัน
เขาและบนยอดเขา ชนิดไม้ที่พบ ได้แก่ สนสามใบ มะก่อ ทะโล้ สารภีดอย ตําเสาหนู เป็นต้น และ ป่า
เต็งรัง พบกระจายเป็นหย่อมๆ ตามบริเวณยอดเขาหรือเนินเขาเตี้ยๆ ทางด้านตะวันออกและตอนเหนือ
ชนิดไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กระท่อมหมู ก่อนก ก่อแพะ ส้านใหญ่ มะม่วงหัวแมงวัน
สภาพป่าที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่ง คือ ป่าไผ่ ที่มีอยู่ไม่ต่ํากว่า ๑๐ ชนิด มีเฟิร์นซึ่งเป็นไม้ดึกดําบรรพ์อยู่
เป็นจํานวนมาก เนื่องจากเป็นผืนป่าเดียวกับผืนป่าตะวันตกจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพป่าที่
อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ดังนี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) เช่น เลียงผา
กวาง เก้ง กระจง หมีชนิดต่างๆ หมูหริ่ง หมูป่า เสือลายเมฆ เสือไฟ เสือโคร่ง ฯลฯ และนก (Avian
Fauna) ประกอบด้วย นกเงือก นกกาฮัง ฯ
 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปางตาไว
อําเภอปางศิลาทอง และตําบลปาง
มะค่า อําเภอขาณุวรลักษบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําลําธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกําเนิด
เป็นน้ําตกที่สวยงาม ๔-๕ แห่ง ทั้งเป็นต้นกําเนิดของลําน้ําแม่วงก์ที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค์
นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทําให้เกิดน้ําตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเนื้อที่
ประมาณ ๕๕๘,๗๕๐ ไร่ หรือ ๘๙๔ ตารางกิโลเมตร สภาพป่าที่พบ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ บริเวณที่
ราบริมฝั่งห้วยและภูเขาที่ไม่สูงนัก พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สัก เสลา ชิงชัน กระบก กระพี้เขาควาย
มะค่าโมง งิ้วป่า ประดู่ป่า ป่าเต็งรัง ขึ้นอยู่สลับกับป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง มะเกิ้ม
ประดู่ มะม่วงป่า มะค่าแต้ ป่าดิบเขา พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ก่อใบเลื่อม ก่อเดือย ก่อลิ้น ก่อแอบ ทะโล้
จําปาป่า กะเพราต้น หนอนขี้ควาย กําลังเสือโคร่ง และมะนาวควาย เป็นต้น ป่าดิบแล้ง ประกอบด้วย
ยางแดง ยางนา กระบาก ตะเคียนหิน ปออีเก้ง สมพง กัดลิ้น มะหาด พลอง นอกจากนี้ยังมีไม้พุ่ม
และพืชพื้นล่างต่างๆ ที่ทนร่มอีกมากมายหลายชนิด เช่น เข็มขาว หนามคนฑา ว่าน พืชหัวต่างๆ อีกทั้ง
กล้วยไม้ต่างๆ อีกมากมาย ทุ่งหญ้า พบกระจัดกระจายไปตามป่าประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ เกิดจากการ
ทําลายป่าของชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ สังคมพืชที่ขึ้นทดแทนในพื้นที่ ได้แก่ หญ้าคา
หญ้านิ้วหนู เลา สาบเสือ พง แขมหลวง มะเดื่อ ไมยราบเครือ ไมยราบต้น ลําพูป่า หว้า ติ้วแดง งิ้ว
ป่า มะเดื่อหอม เป็นต้น เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีอาณาเขตติดต่อกับป่าของเขตรักษาพันธุ์
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สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งสัตว์สามารถใช้เส้นทางเดินติดต่อกันได้ ได้แก่ สมเสร็จ
เลียงผา กระทิง ช้างป่า เสือโคร่ง เสือดาว ค้างคาวปากย่น ไก่ป่า เหยี่ยวรุ้ง ฯลฯ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีการสํารวจพบพรรณไม้วงศ์กระดังงา เป็นพรรณไม้ที่ยังไม่เคยมีรายงานว่า
เคยพบที่ใดมาก่อนในโลก ซึ่งเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก และได้มีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ในปี
ค.ศ. 2008
ชื่ อ ว่ า "ปาหนั น แม่ ว งก์ " ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ "Goniothalamus maewongensis
R.M.K.Saunders & Chalermglin) พบได้บริเวณช่องเย็น โดยปาหนันแม่วงก์จะมีฤดูออกดอกในเดือน
มีนาคม-เมษายน ของทุกปี ดอกบานอยู่ได้ 2-3 วัน เมื่อดอกบานจะมีกลิ่นหอม มีผลแก่ในช่วงเดือน
กรกฎาคม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๑ ตารางกิโลเมตร หรือ
๖๓,๑๒๕ ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ตําบลโกสัมพี ตําบลเพชรชมพู อําเภอโกสัมพีนคร ตําบลนครชุม ตําบลท่าขุน
ราม ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมืองกําแพงเพชร สภาพป่าและพรรณไม้ประกอบด้วย ป่าเต็งรัง พบอยู่
บริเวณเชิงเขาและบนยอดเขาสนมีพรรณไม้หลายชนิด คือ เต็ง รัง เหียง พลวง รกฟ้า ติ้ว ยอป่า
พะยอม มะขามป้อม ป่าเบญจพรรณ พบอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขามีไ ม้สําคัญ คือ สัก ประดู่ แดง
มะค่าโมง ตะแบก เสลา อ้อยช้าง สมพง พยุง กว้าวอินทนิล มะหาด ตีนนก มะม่วงป่าตะคร้ํา
กระโดน กะบก คอแลน ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก ป่าดิบแล้ง พบบริเวณหุบเขาและริมห้วยมีไม้สําคัญ คือ
ตะเคียนทอง ยาง กระบาก มะม่วงป่า จําปาป่า ไผ่บง ไผ่หกกระวาน หวายชนิดต่างๆ ป่าสนสองใบ พบ
อยู่ที่เดียวบริเวณยอดเขาสน สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เลียงผา หมูป่า หมางจิ้งจอก เสือดาว อีเห็น ชะมด
พังพอน ชะนี ลิงเม่น แมวป่า หมูหริ่ง กระต่ายป่า ตะกวด กิ้งก่า งู ตุ๊กแกด้วง บึ้ง ไก่ป่า นกขมิ้น
นกกระรางหัวขวาน นกกระขาบทุ่ง นกขุนทอง นกขุนแผน นกบั่งรอก นกกางเขน นกกาเหว่า นกเขียว
คราม นกกระติ๊ด นกกระจิบ นกกระจาบ นกปรอด นกระวังไพร นกแซงแซว นกโพระดก นกนางแอ่น
นกคุ่ม นกเขาเขียว นกเขาใหญ่ นกเขาขวาน นกเอี้ยง นกกระปูด เป็นต้น


 ทรัพยากรน้ํา 
 แม่น้ําปิง

แม่น้ําปิงเป็นแม่น้ําสายหลักที่สําคัญทั้งของภาคเหนือและของประเทศ มีลําน้ําเข้าสู่จังหวัด
กํ าแพงเพชรบริ เวณบ้ านวั งเจ้ า ตํ าบลโกสั มพี อํ าเภอโกสั มพี นคร ไหลลงมาทางใต้ ผ่ านอํ าเภอเมื อง
กําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง อําเภอขาณุวรลักษบุรี และไหลออกจากจังหวัดกําแพงเพชร ที่อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี มีความยาวประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร
 คลองวังเจ้า

ต้นน้ําอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
กําแพงเพชร พื้นที่รับน้ําลุ่มน้ําสาขาคลองวังเจ้าประมาณ ๖๒๕.๗๕ ตารางกิโลเมตร คลองวังเจ้าเป็น ลําน้ํา
ขนาดเล็กและตื้นเขิน เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก โดยไหลลงแม่น้ําปิง
ที่บ้านวังเจ้า ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
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ต้นน้ําอยู่ทางทิศเหนือและตะวันตกของอําเภอพรานกระต่าย ไหลผ่านมาทางด้านตะวันตกของ
อําเภอเมืองกําแพงเพชร พื้นที่รับน้ําสาขาคลองแม่ระกาประมาณ ๙๗๕.๖๒ ตารางกิโลเมตร
 คลองสวนหมาก
ต้นน้ําอยู่ในเขตป่าคลองสวนหมาก หรือเขาขุนคลองสวนหมาก (อุทยานแห่งชาติคลองลาน)
อําเภอคลองลาน ไหลจากตะวันตกมาตะวันออก บรรจบแม่น้ําปิงที่บริเวณวัดสว่างอารมณ์ บ้านนครชุม ตําบล
นครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร พื้นที่รับน้ําลุ่มน้ําสาขาคลองสวนหมาก ประมาณ ๑,๑๒๙.๒๙ ตาราง
กิโลเมตร
 คลองขลุง
ต้นน้ําอยู่บริเวณอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ไหลผ่านตอนใต้ของอําเภอ
คลองลาน มาทางตะวันตกของอําเภอคลองขลุง คลองขลุง อยู่ในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปิงตอนล่าง ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่รับน้ําประมาณ ๓,๓๑๖.๑๑ ตาราง
กิโลเมตร
 ทรัพยากรธรณี 
พื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด กํ า แพงเพชร เป็ น แหล่ ง ที่ มี ท รั พ ยากรแร่ ธ าตุ จํ า นวนมาก โดยเฉพาะ
น้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรแร่ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป นอกจากนี้ยัง
มีแร่ประเภทหินอ่อนและแร่หินประดับอีกเป็นจํานวนมาก จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าจังหวัด
กําแพงเพชร เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด ทั้งที่ได้นํามาใช้ประโยชน์และยังไม่ได้พัฒนานํามาใช้
ประโยชน์ คือ น้ํามันดิบ หินอ่อน แร่เหล็ก ทองแดง แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) ดีบุก ตะกั่วฟลูออไรท์ ไพโรฟิลไลด์ จะพบในบริเวณภูเขาสูงด้านตะวันตกของจังหวัด และได้
นําเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ ดังนี้
 น้ํ ามัน ดิ บ และก๊ าซธรรมชาติ พบที่ บ ริ เวณอํ าเภอลานกระบื อ ภายใต้ สั ม ปทานของบริ ษั ท
ปตท.สผ.สยาม จํากัด (เดิมคือบริษัท ไทยเชลล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น แอนด์โปรดักชั่น จํากัด) โดยมีบริเวณที่
สํารวจพบแล้ว คือ บ้านคลองสุขแสน บ้านพักบึง บ้านบึงแก้ว บ้านปลักไม้ดํา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ํามันที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 หินอ่อนและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) พบในเขตพื้นที่อําเภอพราน
กระต่าย บริเวณทิวเขาสว่างอารมณ์ บริเวณด้านตะวันออกของเขาเขียว และในเขาเขียว เขาหน่อ ทางใต้บ่อ
น้ําพุ ในทางธรณีวิทยาจัดให้หินอ่อนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร เป็นหินอ่อนยุคไซลูเรียน – ดีโวเนียน อายุ
๔๓๕ – ๔๔๕ ล้านปี
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๑) โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดกําแพงเพชร ปี ๒๕๕๓ พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ณ ราคาประจําปี (Gross Provincial Product at current market price) ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม
เป็นหลัก มีสัดส่วนร้อยละ 29.36 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ สาขาเหมืองแร่ และ
เหมืองหิน มีสัดส่วนร้อยละ 22.26 สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้มีสัดส่วนร้อยละ 19.99
สาขาขายส่ ง ขายปลี ก ฯ มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 8.28 และสาขาอื่ น ๆ (12สาขา)มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 20.11
ตามลําดับ
โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดกําแพงเพชร ปี ๒๕๕๓

ที่
มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒) ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดกําแพงเพชร ปี ๒๕๕๓
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products:GPP) มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี
มีมูลค่าเท่ากับ 76,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 70,311ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 6,208ล้านบาท
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่หดตัวร้อยละ 0.89ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 7.60 ในปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 0.74จากที่หดตัวร้อยละ 6.88ในปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการขยายตัว
ของสาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ สาขาการศึกษา สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯสาขาการบริการด้าน
สุขภาพและสังคม และสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่ขยายตัวร้อยละ 2.33,4.78, 17.20, 0.41 และ
23.12ตามลําดับ สาขาที่มีการชะลอตัว ได้แก่ สาขาเหมืองแร่ฯ สาขาการบริหารราชการแผ่นดินฯสาขา
ตัวกลางทางการเงิน สาขาการก่อสร้าง และสาขาการไฟฟ้าฯที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.33,2.06, 2.92,
11.61 และ 7.42 ตามลํ า ดั บ สํ า หรั บ สาขาการผลิ ต ที่ ห ดตั ว ได้ แ ก่ สาขาอุ ต สาหกรรม สาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้สาขาการขนส่งฯ สาขาการให้บริการชุมชนฯสาขาประมง และสาขา
ลูกจ้างในครัวเรือนฯ หดตัวร้อยละ4.27, 9.21, 3.92, 10.35, 2.63 และ 16.91 ตามลําดับ
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อัตราการขยายตัวและโครงสร้างการผลิต
ร้อยละ

อัตราการขยายตัว
ณ ราคาคงที่
2552
2553p
0.62
-9.13
ภาคเกษตร
0.98
-9.21
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้
-30.30
-2.63
สาขาประมง
-6.88
0.74
นอกภาคเกษตร
4.56
2.33
สาขาเหมืองแร่ เหมืองหิน
-21.11
-4.27
สาขาอุตสาหกรรม
-7.64
2.33
สาขาขายส่ง ขายปลีก ฯ
1.77
6.29
อื่น ๆ
GPP
-7.60
-0.89
หมายเหตุ: p หมายถึง preliminary หรือค่ารายปีที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงสร้างการผลิต
ณ ราคาประจําปี
2552
20.83
20.59
0.24
79.17
22.85
30.45
7.67
18.20
100.00

2553p
20.22
19.99
0.23
79.78
22.26
29.36
8.28
19.88
100.00

๓) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per capita)
ในปี 2553 จังหวัดกําแพงเพชรมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เท่ากับ 106,219
บาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8,156 บาทต่อปี หรือขยายตัวร้อยละ 8.32 จากที่หดตัวร้อยละ 6.16
ในปีผ่านมา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวจังหวัดกําแพงเพชร ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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กิจกรรมการผลิตหลักทีส่ ําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร
อุ ต สาหกรรมหลั ก ของจั ง หวั ด ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ โรงงานผลิ ต น้ํ า ตาล
การผลิตมันเส้น โรงสีข้าว และโรงงานแป้งมันสําปะหลัง เป็นต้น
พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกําแพงเพชร
พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เหมืองแร่ที่สําคัญของจังหวัด ได้แก่ น้ํามันดิบ เป็นแร่ธาตุที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ หินอ่อน และหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) อยู่ในเขตอําเภอพรานกระต่าย ซึ่งใช้ในการทําหิน
ประดับและหัตถกรรมหินอ่อน
การขายส่ง ขายปลีก ที่สําคัญของจังหวัด ได้แก่ ร้านขายปลีกแก็ส น้ํามันเชื้อเพลิง การขายปลีกสินค้าทั่วไป
การขายปลีกอาหารและเครื่องดื่ม และการขายปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 พาณิชยกรรม 
 สถานประกอบธุรกิจการค้าและบริการ
สถานประกอบธุรกิจการค้าและบริการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
สถานประกอบธุรกิจการค้าและบริการ
สถานประกอบธุรกิจการค้าและบริการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
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จังหวัดกําแพงเพชร มีผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้าและบริการที่ยังคงดําเนินการอยู่
ทั้งหมดสะสมถึง๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔จํานวนทั้งสิ้น ๑,๓๗๔ ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๓) ร้อยละ
๒๐ โดยเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดมากที่สุด จํานวน ๑,๐๕๑ ราย รองลงมา คือ บริษัทจํากัด จํานวน ๓๒๑ ราย
และห้างหุ้นส่วนสามัญ จํานวน ๒ รายโดยในปี ๒๕๕๔มีผู้ประกอบการขอจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งสิ้น จํานวน
๑๓๕รายแยกเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด ๙๙ราย และบริษัทจํากัด ๓๖ราย ใช้เงินทุนรวมทั้งสิ้น ๔๓๐.๕๐ล้าน
บาท และมีการแจ้งเลิกนิติบุคคลทั้งสิ้นจํานวน ๓๙ ราย เป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด ๓๑ ราย และบริษัทจํากัด ๘
ราย
การจดทะเบียนนิติบุคคลในปี ๒๕๕๔ส่วนใหญ่เป็นกิจการก่อสร้างอาคารทั่วไปที่มีมากถึง
ร้อยละ ๓๒ของจํานวนนิติบุคคลตั้งใหม่ ซึ่งจําเป็นต้องมาจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อยื่นซองประมูลหรือการ
จ้างเหมาของหน่วยงานราชการ รองลงมา ได้แก่ บริการนันทนาการอื่น ๆ (การจําหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาล),การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ, การขายส่งวัสดุก่อสร้าง การขนส่งขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสาร ฯลฯอย่างไรก็ตามมีกิจการที่มีความน่าสนใจประเภทหนึ่ง คือ บริการนันทนาการอื่นๆ ในปี
๒๕๕๔ มีจดทะเบียนนิติบุคคลมากถึง ๒๑ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือล็อตเตอรี่ สาเหตุที่มายื่นจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นจํานวนมากเพราะการขอรับการจัดสรรโควต้าสลาก
กินแบ่งรัฐบาลสําหรับการแจ้งเลิกนิติบุคคลส่วนใหญ่เป็นกิจการก่อสร้างอาคารทั่วไปเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเข้าประมูลงานกับทางราชการหรือบริษัทเอกชน แต่เมื่อยื่นซอง
ประมูลไม่ได้หรือไม่มีการดําเนินงานจึงมาขอจดทะเบียนยกเลิก ส่วนกิจการอื่น ๆที่มีการแจ้งเลิกนิติบุคคล
ได้แก่ การต้มกลั่นและผสมสุรา และขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง (สถานีบริการน้ํามัน) ซึ่งมีการจดทะเบียนเลิก
ไปจํานวน ๔ ราย สาเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์ที่เปลี่ยนไปใช้แก๊สแทนน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น
โดยในปี ๒๕๕๔ นิติบุคคลจดทะเบียนที่จดทะเบียนด้วยเงินทุนสูงสุด ได้แก่ บริษัท นิว ได
มอนด์ ส ตาร์ ซ จํ า กั ด และ บริ ษั ท ธนะวั ฒ น์ ค วอลิ ตี้ สตาร์ ซ จํ า กั ด ซึ่ ง ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โรงงานผลิ ต แป้ ง มั น
สําปะหลัง บริษัท ธรรมรัตน์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ดําเนินธุรกิจขายส่งเชื้อเพลิง แก๊ส และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และบริษัท ทรัพย์มาลีอินเตอร์ไรซ์ จํากัด ดําเนินธุรกิจโรงสีข้าว ตามลําดับ สําหรับนิติบุคลที่จดเลิกกิจการ
รายใหญ่ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน บึงสามัคคีทรัพย์เจริญ จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงสีข้าว
ตารางที่ ๑ สรุปจํานวนผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้าและบริการในจังหวัดกําแพงเพชร
ที่ยังดําเนินการอยู่
จํานวนผู้จดทะเบียนที่ยังดําเนินการอยู่ (ราย)
ประเภท
สะสมถึง ๓๑ ธ.ค.๕๓ สะสมถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๔
บริษัทจํากัด
๒๗๑
๓๒๑
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
๘๖๙
๑,๐๕๑
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
๒
๒
รวม
๑,๑๔๒
๑,๓๗๔
ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกําแพงเพชร
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ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนและเงินทุนของการจดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้าและบริการ
จังหวัดกําแพงเพชร ปี ๒๕๕๔
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่
แจ้งเลิกนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
บริษัทจํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
บริษัทจํากัด
เดือน
จํานวน เงินทุน จํานวน เงินทุน จํานวน เงินทุน จํานวน เงินทุน
(ราย) (ล้านบาท) (ราย) (ล้านบาท) (ราย) (ล้านบาท) (ราย) (ล้านบาท)
ม.ค. ๒๕๕๔
๙
๑๓.๑๐ ๒
๙.๐๐ ๒
๑.๐๓ ๒
๓.๐
ก.พ. ๒๕๕๔
๕
๔.๕๐ ๒
๒.๐๐ ๑
๐.๘๐ ๑
๕.๐
มี.ค. ๒๕๕๔
๔
๒.๔๐ ๕
๑๒.๐๐ ๑
๐.๓๕ เม.ย. ๒๕๕๔ ๑๔
๑๔.๐๐ ๔
๑๒.๐๐ ๑
๐.๕๐ พ.ค. ๒๕๕๔
๖
๔.๘๐ ๔
๒๓.๐๐ ๑
๑๐๐.๐๐ ๑
๑.๐
มิ.ย. ๒๕๕๔
๕
๔.๐๐ ๓
๗.๐๐ ๓
๒.๖๐ ก.ค. ๒๕๕๔
๗
๘.๒๐ ๔
๑๓.๐๐ ๒
๑.๔๐ ๑
๐.๒๕
ส.ค. ๒๕๕๔ ๑๑
๑๓.๖๐ - ๒
๑.๙๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ๒๑
๑๖.๖๐ ๓
๓.๕๐ ๒
๓.๐๐ ต.ค. ๒๕๕๔ ๑๓
๑๔.๕๐ - - พ.ย. ๒๕๕๔
๒
๑.๕๐ ๖
๒๐๔.๘๐ ๘
๕.๔๐ ๑
๑.๐๐
ธ.ค. ๒๕๕๔
๒
๕.๐๐ ๓
๔๒.๐๐ ๘
๘.๘๖ ๒
๒.๕๐
รวม
๙๙
๑๐๒.๒๐ ๓๖
๓๒๘.๓๐ ๓๑
๑๒๕.๘๔ ๘
๑๒.๗๕
ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกําแพงเพชร

โครงสร้างของตลาดและศูนย์กลางการตลาดที่สําคัญ
ธุรกิจการค้าและบริการของจังหวัด แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร และ
ธุรกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ รายละเอียดดังนี้
ธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดกําแพงเพชรมีอาชีพกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงมีผู้ประกอบ
ธุรกิจ ซื้อขายสิ นค้าเกษตรอยู่ เป็นจํ านวนมาก และกระจายอยู่ทั่ วทุก อําเภอ โดยเฉพาะอําเภอที่ มีพื้น ที่
เพาะปลู กพืช เศรษฐกิจค่ อนข้ างมากจะมี พ่อค้ ารายใหญ่เ ข้าไปตั้ง สถานประกอบการรับซื้ อผลผลิต จาก
เกษตรกร สําหรับตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรของจังหวัดกําแพงเพชร แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ตลาด
ระดับท้องที่ และตลาดระดับท้องถิ่น
(1) ตลาดสิ น ค้ าเกษตรระดับ ท้ อ งที่ เป็น ลั ก ษณะพ่อ ค้ า รั บ ซื้ อ พืช ไร่ ใ นระดับ ตํ า บลและ
หมู่บ้าน พ่อค้าในระดับนี้ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานร้านค้าอยู่ในตําบล/หมู่บ้านที่ทําการซื้อขายสินค้าอยู่ ลักษณะ
การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรโดยปกติจะรับซื้อผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว เช่น รับซื้อ
เฉพาะข้าวเปลือก หรือมันสําปะหลัง อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น ปริมาณที่รับซื้อในแต่ละครั้งเป็นจํานวนไม่
มาก เนื่องจากส่วนใหญ่มีเงินทุนน้อย และเมื่อรับซื้อผลผลิตได้ก็จะนําไปขายต่อให้กับพ่อค้าท้องถิ่นต่อไป
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(2) ตลาดสินค้าเกษตรระดับท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นหรือในเส้นทางที่
มีการคมนาคมสะดวกและเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากระดับไร่นาออกสู่ตลาด พ่อค้าใน
ระดับนี้จะรับซื้อผลผลิตทั้งจากเกษตรกรโดยตรงและจากพ่อค้าระดับท้องที่ และสามารถรับซื้อได้ในปริมาณ
มาก เพราะมีเงินทุนสูง และส่วนใหญ่เป็นนายทุนเงินกู้ให้แก่เกษตรกร ตลาดสินค้าเกษตรระดับท้องถิ่นที่
สําคัญๆ ของจังหวัดกําแพงเพชร ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองลาน อําเภอพราน
กระต่าย อําเภอปางศิลาทอง และอําเภอคลองขลุง
ธุรกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ
การประกอบการธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการมีจุดศูนย์รวมอยู่ในเขตเทศบาลของ
แต่ละอําเภอ ซึ่งเป็นเขตที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว ลักษณะการซื้อ
ขายจะมีทั้งการขายส่ง ขายปลีก และการบริการ เช่น การซ่อมรถ การรับจ้างทําของ และการให้บริการอื่น
ๆ เป็นต้น ธุรกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคดังกล่าวสามารถจําแนกได้ ๒ กลุ่ม ได้แก่
(๑) ตลาดประจําหรือตลาดสด เป็นตลาดที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันดี และเป็นที่นิยมใน
การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่ดําเนินการโดยเทศบาลในพื้นที่ และบางส่วนดําเนินการโดยเอกชน
สําหรับรายชื่อตลาดประจําในจังหวัดกําแพงเพชรแสดงได้ดังตาราง
(๒) ตลาดนัด เป็นตลาดที่อยู่ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ โดยมีกําหนดเวลาและสถานที่แน่นอน
สินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดนัดจะมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย ปัจจุบันมีตลาดในลักษณะนี้อยู่เป็น
จํานวนมากกระจายอยู่ในท้องที่ต่าง ๆ และประชาชนนิยมซื้อขายสินค้าในตลาดนัดกันมากขึ้น เนื่องจากมี
สินค้าให้เลือกซื้อได้หลากหลายและมีราคาถูกกว่าตลาดประจําทั่วไป ส่งผลต่อปริมาณการค้าในตลาดประจํา
ที่มีสัดส่วนลดลงเป็นจํานวนมาก
ตารางที่ ๓ แสดงรายชื่อตลาดประจําในจังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตามเขตอําเภอต่าง ๆ
ลําดับ
อําเภอ
ชื่อตลาด
ที่ตั้ง
๑

อําเภอเมือง

๒
๓

อําเภอไทรงาม
อําเภอคลองขลุง

ตลาดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร
ตลาดริมปิง
ตลาดต้นโพธิ์
ตลาดศูนย์การค้าเมืองกําแพงเพชร
ตลาดสดพวงทอง (นครชุม)
ตลาดสดเทศบาลตําบลปากดง
ตลาดสดพรนิมติ พัฒนา (คลองแม่ลาย)
ตลาดเทศบาลตําบลไทรงาม
ตลาดเทศบาลตําบลคลองขลุง
ตลาดเทศบาลตําบลท่ามะเขือ
ตลาดเทศบาลตําบลท่าพุทธา
ตลาดโค้งวิไล

ถนน.วิจติ ร ๒ ต.ในเมือง
ถนน.เทศา ๒ ต.ในเมือง
ถนนราชดําเนิน ต.ในเมือง
๓๖๗ ต.ในเมือง
๐๐๑ ม.๕ ถ.ศรีรฐั ต.นครชุม
บ้านปากดง ต.ไตรตรึงษ์
๓๓ ถ.พหลโยธิน ม. ๓ ต.คลองแม่ลาย
หมู่ที่ ๕ ตําบลไทรงาม
หมู่ที่ ๒ ตําบลคลองขลุง
หมู่ที่ ๒ ตําบลท่ามะเขือ
หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าพุทธา
หมู่ที่ ๔ ตําบลคลองขลุง
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ลําดับ

อําเภอ

๔

อําเภอขาณุวรลักษบุรี

๕

อําเภอคลองลาน

๖

อําเภอพรานกระต่าย

๗

อําเภอลานกระบือ

๘
๙

อําเภอปางศิลาทอง
อําเภอบึงสามัคคี

ชื่อตลาด
ตลาดเทศบาลตําบลสลกบาตร
ตลาดสมหวัง (ตาซ่วน)
ตลาดไทยพิทักษ์
ตลาดร่วมมิตร
ตลาดรุ่งศักดิ์
ตลาดป้าโรจน์
ตลาดแม่สอด
ตลาดเทศบาลตําบลพรานกระต่าย
ตลาดศรีพิทักษ์
ตลาดแสงจันทร์ (คลองพิไกร)
ตลาดลานกระบือ
ตลาดหนองหลวง
ตลาดตําบลโพธิ์ทอง
ตลาดแสงเจริญ
ตลาดทุ่งสนัน่ ๒๐๐๔

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ๑ ตําบลสลกบาตร
หมู่ที่ ๑๒ ตําบลป่าพุทรา
หมู่ที่ ๑ ตําบลสลกบาตร
หมู่ ๔ ตําบลคลองน้ําไหล
ตําบลคลองลานพัฒนา
หลังธนคารกสิกรไทย สาขาคลองลาน
หมู่ที่ ๑๖ตําบลคลองน้ําไหล
หมู่ที่ ๔ ตําบลพรานกระต่าย
หมู่ที่ ๓ ตําบลถ้ํากระต่ายทอง
หมู่ที่ ๒ ตําบลคลองพิไกร
หมู่ที่ ๑ ตําบลลานกระบือ
หมู่ที่ ๕ ตําบลหนองหลวง
หมู่ที่ ๕ ตําบล.โพธิ์ทอง
หมู่ที่ ๓ ตําบลระหาน
หมู่ที่ ๓ ตําบลระหาน

ภาพรวมของธุรกิจการค้าของจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยวัดได้จากกิจการพาณิชยก
รรมค้าปลีกค้าส่งเข้ามาลงทุนเปิดสาขาภายในจังหวัดกําแพงเพชรในช่วงปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
จํานวน ๓ราย ๕ แห่ง ได้แก่ ห้างแม็คโคร สาขากําแพงเพชรเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓,
ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓และห้างเทสโก้โลตัส ที่เป็นดีพาร์ท
เม้นสโตร์ (Lotus Express) เปิดให้บริการอยู่ในพื้นที่อําเภอต่าง ๆ อีกจํานวน๓แห่ง ได้แก่ สาขาพราน
กระต่าย สาขาขาณุวรลักษบุรี และสาขาท่ามะเขือ การขยายตัวของห้างร้านดังกล่าวได้ช่วยให้ประชาชนใน
จังหวัดกําแพงเพชรมีทางเลือกในการซื้อสินค้าในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เหมาะสมได้มากขึ้น เกิดการ
จ้างงาน สร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ท้องที่และจังหวัดกําแพงเพชร
ศูนย์กลางแหล่งธุรกิจการค้าที่สําคัญของจังหวัด
จังหวัดกําแพงเพชรมีศูนย์กลางแหล่งการค้าที่สําคัญ ๓ แหล่งใหญ่ ๆ ดังนี้
(๑) แหล่งการค้าในเขตตัวเมืองกําแพงเพชร อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ถือเป็นศูนย์
รวมของการค้าที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด มีร้านค้าจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาด ซูปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนย์การค้า นอกจากนี้ยังมีธุรกิจการให้บริการต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พัก โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร
ไนต์คลับ ดิสโก้เทค ฯลฯ เป็นจํานวนมาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตอําเภอเมือง และอําเภอ
ใกล้เคียง เช่น อําเภอโกสัมพีนคร เป็นต้น
(๒) แหล่งการค้าสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรีเป็นศูนย์รวมของสินค้าอุปโภค บริโภค
ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของการบริการรถ
โดยสารสาธารณะ เนื่องจากทําเลที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักที่จะขึ้นสู่ภาคเหนือและเข้าสู่กรุงเทพฯ (ถนน
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พหลโยธิ น ) มี ร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร สถานี บ ริ ก ารเชื้ อ เพลิ ง สถาบั น การเงิ น ฯลฯ ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ประชาชนในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองลาน อําเภอปางศิลาทอง ตลอดจนผู้ที่สัญจรผ่านไปมา
เป็นจํานวนมาก
(๓) แหล่ ง การค้ า ท่ า มะเขื อ อํ า เภอคลองขลุ ง เป็ น แหล่ ง การค้ า ที่ สํ า คั ญ เช่ น เดี ย วกั น
ประกอบด้วยร้านค้าจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาด ซูปเปอร์มาร์เก็ต นอกจากนี้ยังมีธุรกิจการให้บริการ
ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร สถาบันการเงิน ฯลฯ ผู้บริโภคหรือลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตอําเภอ
คลองขลุง อําเภอทรายทองวัฒนา อําเภอบึงสามัคคี เป็นต้น
(๔) แหล่งการค้าอําเภอพรานกระต่าย เป็นศูนย์รวมร้านค้าจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ตลาด ซูปเปอร์มาร์เก็ต นอกจากนี้ยังมีธุรกิจการให้บริการต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร สถาบันการเงิน ฯลฯ
ผู้บริโภคหรือลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตอําเภอพรานกระต่าย อําเภอลานกระบือ
สินค้าสั่งเข้าและสินค้าส่งออก
สินค้านําเข้า
จังหวัดกําแพงเพชร ต้องนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่การครองชีพเป็นส่วนใหญ่
จากกรุงเทพฯ และแหล่งผลิตที่สําคัญ เนื่องจากสินค้าบางชนิดไม่สามารถผลิตได้เองในจังหวัด ส่วนสินค้า
บางชนิด แม้ว่าผลิตได้เองแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ปุ๋ยเคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร ยารักษาโรค
น้ํามันพืช เสื้อผ้าสําเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม
บุหรี่ อาหารสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น
สําหรับสินค้าที่มีการนําเข้ามาจําหน่ายภายในจังหวัดที่สําคัญ ๆ ได้แก่ ข้าวสารเจ้าคุณภาพ
ดีนําเข้าจากจังหวดพิจิตร สุโขทัย ข้าวสารเหนียวนําเข้าจากจังหวัดเชียงราย พะเยา ยโสธร ไข่ไก่และไข่เป็ด
นําเข้ามาจากจังหวัดพิจิตรและชลบุรีหัวหอมและกระเทียมนําเข้าจากเชียงใหม่และลําพูน ส่วนผักสดนําเข้า
จากจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและเพชรบูรณ์ และผลไม้บางชนิดนําเข้าจากกรุงเทพฯ และแหล่งผลิตต่าง ๆ เป็นต้น
สินค้าส่งออก
สินค้าที่สําคัญของจังหวัดกําแพงเพชรที่ส่งออกไปขายส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร
และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรบางชนิด แร่ธาตุและน้ํามันดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ข้าวเปลือกเจ้า ในปัจจุบันการนําผลผลิตข้าวเปลือกเจ้าไปจําหน่ายยังตลาดต่างจังหวัดมี
น้อยลงมาก เนื่องจากจํานวนโรงสีในจังหวัดมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทําให้เพียงพอต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก
จากเกษตรกรในจังหวัด ผลผลิตข้าวเปลือกที่ส่งไปขายต่างจังหวัดจึงมีเฉพาะกรณีที่ท่าข้าวเป็นผู้รวบรวม
หรือโรงสีในจังหวัดที่มีคู่ค้าในต่างจังหวัดเท่านั้น
- ข้าวสารเจ้า ผลผลิตในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นข้าวที่มีคุณภาพต่ําและข้าวนึ่ง กล่าวคือ เป็น
ข้าวสารชนิด ๕ – ๑๕ % ร้อยละ ๗๐ และข้าวนึ่งร้อยละ ๓๐ โดยตลาดที่สําคัญอยู่ที่กรุงเทพฯ และ
ต่างประเทศ
- ข้าวโพด ตลาดข้าวโพดของจังหวัดที่สําคัญ ได้แก่ โรงอาหารสัตว์อําเภอบางไทร อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพฯ
- มันสําปะหลัง ตลาดปลายทางที่สําคัญ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพฯ
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- ถั่วเหลือง ตลาดปลายทางที่สําคัญ ได้แก่ โรงงานสกัดน้ํามันพืช และโรงงานอาหารสัตว์ในกรุงเทพฯ
- ถั่วเขียว ตลาดปลายทางที่สําคัญ ได้แก่ พ่อค้าส่ง ผู้ส่งออก และโรงงานแปรรูปในกรุงเทพฯ
- กล้วยไข่ ตลาดที่สําคัญ คือ กรุงเทพฯ และพ่อค้าเร่ทั่วไปโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ส้ ม เขี ย วหวานโดยทั่ ว ไปผู้ ผ ลิ ต ส้ ม เขี ย วหวานในจั ง หวั ด กํ า แพงเพชรที่ มี ผ ลผลิ ต
ส้มเขียวหวานออกจําหน่ายแล้วจะเป็นเกษตรกรสวนส้มที่อพยพมาจากจังหวัดในแถบปริมณฑล และมีตลาด
ส้มเขียวหวานของตนเองในเขตกรุงเทพฯ
- น้ํามันดิบ น้ํามันที่แหล่งสิริกิติ์ อําเภอลานกระบือส่วนใหญ่ส่งไปจําหน่ายให้กับโรงกลั่น
น้ํามันที่กรุงเทพฯ ส่วนก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้มจะจําหน่ายให้กับ ปตท. ซึ่งจะจัดรถบรรทุกแก๊สเพื่อ
บรรจุถัง ณ จังหวัดลําปาง
ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของจังหวัดกําแพงเพชร สามารถวิเคราะห์ได้จากค่าดัชนี
ราคาผู้บริโภคจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งสํานักงานพาณิชย์จังหวัดกําแพงเพชรได้ดําเนินการจัดเก็บราคาสินค้า
และบริการจํานวนทั้งสิ้น ๒๗๕ รายการ เป็นประจําทุกเดือน เพื่อนํามาคํานวณหาค่าดัชนีราคาในแต่ละ
หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด อาหารและเครื่องดื่ม หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน หมวดการ
ตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร หมวดการบันเทิงการอ่านและ
การศึกษา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สําหรับดัชนีราคาของจังหวัดกําแพงเพชรในปี ๒๕๕๔
เท่ากับ ๑๑๗.๙ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับราคาสินค้าโดยรวมของจังหวัดในปี ๒๕๕๔ มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นปีฐาน และดัชนีราคาดังกล่าวมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๔.๒ ทั้งนี้ปัจจัยหลักสําคัญมาจากการดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มของจังหวัด
กําแพงเพชรในปี ๒๕๕๔ ปรับตัวขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๓) ร้อยละ ๖.๙ โดยสินค้าในหมวดนี้ที่มีการ
ปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มเครื่องประกอบอาหารปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๑๕.๘ รายการสินค้า
ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด)น้ํามันพืช ผลิตภัณฑ์น้ําตาล ขนมหวาน เนื่องจากช่วงต้นปี
๒๕๕๔ เกิดภาวะอุทกภัยหนักในภาคใต้ทําให้ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มะพร้าว ปาล์ม ได้รับความ
เสียหายอย่างหนัก และมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นปริมาณน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลต่อราคา
มะพร้ า ว น้ํ า มั น พื ช โดยเฉพาะน้ํ า มั น ปาล์ ม มี ร าคาสู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนต้ องนํ าเข้ าน้ํ ามั นปาล์ มจาก
ต่างประเทศ และจํากัดการซื้อของประชาชน รองลงมา คือ กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํากลุ่มผักและผลไม้
กลุ่ ม ไข่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม อาหารบริ โ ภคนอกบ้ า น กลุ่ ม อาหารบริ โ ภคในบ้ า น และกลุ่ ม เครื่ อ งดื่ ม ไม่ มี
แอลกอฮอล์ ตามลําดับ
- หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสินค้าในหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่มของจังหวัดกําแพงเพชรในปี ๒๕๕๔ ปรับตัวขึ้นจากที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย (ปี ๒๕๕๓) ร้อยละ
๒.๒ โดยสินค้ าในหมวดนี้ที่มี การปรับ ตัวสู งขึ้น มากที่สุด คือ หมวดพาหนะ การขนส่ ง และการสื่ อสาร
ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๔.๕รายการสินค้าที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ค่าบริการบํารุงรักษายานยนต์
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และน้ํามันเชื้อเพลิง แต่อย่างไรก็ตามมีสินค้าในหลายรายการที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ หมวดบันเทิงการอ่าน
การศึกษา ปรับตัวลดลงร้อยละ ๒.๐
เมื่อพิจารณาด้านดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการ
สินค้ากลุ่มอาหารสดและกลุ่มพลังงาน พบว่า ดัชนีราคาอยู่ที่ ๑๐๘.๐ ซึ่งน้อยกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
เนื่องจากเป็นการคํานวณหาค่าดัชนีโดยไม่นํารายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงานซึ่งเป็น
สินค้าที่มีความอ่อนไหวด้านราคาที่สูงมาคํานวณด้วย ถือว่าเป็นดัชนีราคาที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของระดับราคาสินค้าและบริการในจังหวัดที่แท้จริง
ตารางที่ ๔ แสดงดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดกําแพงเพชร ปี ๒๕๕๔
ดัชนีราคา
หมวด
ม.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – ธ.ค.
๒๕๕๓
๒๕๕๔
รวมทุกรายการ
๑๑๓.๒
๑๑๗.๙
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
๑๓๓.๖
๑๔๒.๘
ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง
๑๓๑.๖
๑๓๓.๑
เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา
๑๓๓.๓
๑๔๕.๔
ไข่และผลิตภัณฑ์นม
๑๑๙.๘
๑๒๖.๓
ผักและผลไม้
๑๖๗.๑
๑๘๐.๕
เครื่องประกอบอาหาร
๑๑๓.๕
๑๓๑.๔
เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์
๑๐๓.๕
๑๐๔.๔
อาหารบริโภค – ในบ้าน
๑๒๘.๒
๑๒๙.๓
อาหารบริโภค – นอกบ้าน
๑๓๒.๗
๑๓๘.๕
หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
๑๐๒.๓
๑๐๔.๕
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
๙๕.๖
๙๖.๓
หมวดเคหสถาน
๙๗.๐
๙๘.๔
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
๑๐๑.๖
๑๐๑.๙
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
๑๑๐.๐
๑๑๔.๙
หมวดการบันเทิง การอ่าน และการศึกษา
๘๖.๓
๘๔.๖
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
๑๑๗.๓
๑๑๗.๘
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
๑๐๕.๓
๑๐๘.๐
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
๑๒๙.๓
๑๓๗.๙
๑๓๙.๗
๑๔๘.๙
- อาหารสด
๑๐๔.๒
๑๑๑.๓
- พลังงาน

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๔) /
(ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๓)
๔.๒
๖.๙
๑.๑
๙.๑
๕.๔
๘.๐
๑๕.๘
๐.๙
๐.๙
๔.๔
๒.๒
๐.๗
๑.๔
๐.๓
๔.๕
-๒.๐
๐.๔
๒.๖
๖.๗
๖.๖
๖.๘

ที่มา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกําแพงเพชร
หมายเหตุ : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุม่ อาหารสดและสินค้ากลุม่ พลังงาน
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สถาบันและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจและบริการ
หอการค้าจังหวัดกําแพงเพชร
หอการค้าจังหวัดกําแพงเพชร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.๒๕๐๙ โดยได้รับ
อนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนตามใบอนุญาตหอการค้า ที่ ๑/๒๕๒๗ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๗ มี
สมาชิกเริ่มก่อตั้งจํานวน ๑๒ คน และมีสมาชิกแรกเริ่ม จํานวน ๑๐๒ คน ปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน ๓๑๘ คน
และบริหารงานโดยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดกําแพงเพชร ปีวาระ ๒๕๕๒ – ๕๓ จํานวน ๒๘ คน โดย
มีนายมนตรีเสาหะศักดิ์ประสิทธิ์ ดํารงตําแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดกําแพงเพชร(อยู่ระหว่างการสรรหา
คณะกรรมการชุดใหม่)สํานักงานหอการค้าจังหวัดกําแพงเพชรตั้งอยู่ที่อาคารหอการค้าจังหวัดกําแพงเพชร
ถนนเทศา๑ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕ – ๗๑๓๐๕๐
โทรสาร ๐๕๕ - ๗๑๓๐๕๐
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร
เป็นองค์กรเอกชนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
พั ฒ นาการประกอบการอุ ต สาหกรรมในท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า พร้ อ มทั้ ง ดู แ ลเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
สิ่ง แวดล้อ มให้ อ ยู่ใ นระดั บมาตรฐานและเจตนารมณ์ ข องรั ฐบาลสภาอุ ตสาหกรรมจั งหวั ดกํ า แพงเพชร
บริหารงานโดยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร ในปีวาระ ๒๕๕๓-๒๕๕๕มี คณะกรรมการฯ
จํานวน ๑๙ คน โดยมีนายนภดล ตัญเจริญสุขจิต เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
กําแพงเพชรตั้งอยู่ที่อาคารหอการค้าจังหวัดกําแพงเพชร ถนนเทศา๑ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ (๐๕๕) ๗๑๓๐๕๐ โทรสาร (๐๕๕) ๗๑๓๐๕๐
ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกําแพงเพชร
จากการที่จังหวัดกําแพงเพชรเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญแห่งหนึ่ง โดยมีผลผลิตในแต่ละปี
เป็นจํานวนมาก ทําให้มีผู้ประกอบธุรกิจโรงสีข้าวอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมากกระจัดกระจายอยู่ในอําเภอต่าง ๆ
ของจั ง หวั ด ในการนี้ จึ ง มี ก ารรวมตั ว กั น ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการโรงสี ข้ า วจั ด ตั้ ง ชมรมโรงสี ข้ า วจั ง หวั ด
กําแพงเพชรขึ้น เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการประกอบธุรกิจโรงสีข้าว และการ
บริหารจัดการในเรื่องข้าวของจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งปัจจุบันมี นายธนิต นิธินันท์ศุภกิจ (โรงสีนิธิไรซ์) ดํารง
ตําแหน่งประธานชมรมโรงสีข้าว สถานที่ตั้งของชมรมโรงสีจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งอยู่ที่บริษัท นิธิไรซ์ จํากัด
(โรงสีนิธิไ รซ์) เลขที่ ๙๑ หมู่ ๑๐ ตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร หมายเลข
โทรศัพท์ (๐๕๕) ๗๒๕๐๕๔ – ๕ / ๐๘๑ – ๘๘๘๔๙๙๙ โทรสาร ๐๕๕ – ๗๒๕๐๕๖
สมาคมมันสําปะหลังไทยภาคเหนือ
จังหวัดกําแพงเพชรเป็นแหล่งปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ โดยมีผลผลิต
ในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก เป็นอันดับ ๒ ของประเทศ (รองจากจังหวัดนครราชสีมา) ทําให้มีผู้ประกอบธุรกิจ
โรงสีข้าวอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมากกระจัดกระจายอยู่ในอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัด ในการนี้จึงมีการรวมตัวกัน
ระหว่า งผู้ ประกอบการโรงสีข้ า วจัด ตั้ ง ชมรมโรงสี ข้า วจั งหวั ด กํา แพงเพชรขึ้ น เพื่ อ ทํา หน้ าที่ ช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุน ส่ งเสริ ม พัฒ นาการประกอบธุรกิจ โรงสี ข้าว และการบริหารจัดการในเรื่อ งข้าวของจั งหวั ด
กําแพงเพชร ซึ่งปัจจุบันมี นายธนิต นิธินันท์ศุภกิจ (โรงสีนิธิไรซ์) ดํารงตําแหน่งประธานชมรมโรงสีข้าว
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สถานที่ตั้งของชมรมโรงสีจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งอยู่ที่บริษัท นิธิไรซ์ จํากัด (โรงสีนิธิไรซ์) เลขที่ ๙๑ หมู่ ๑๐
ตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ (๐๕๕) ๗๒๕๐๕๔ – ๕ /
๐๘๑ – ๘๘๘๔๙๙๙ โทรสาร ๐๕๕ - ๗๒๕๐๕๖
 อุตสาหกรรม 
ภาวการณ์การลงทุนด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดกําแพงเพชรในปี 2555 มีการเพิ่มขึ้นของ
โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 ส่วนใหญ่
เป็นโรงงานขนาดเล็กเงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 68 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 10.90
ของจํานวนโรงงานทั้งหมด 624 โรงงานในปัจจุบัน ซึ่งส่วนมากประกอบกิ จการอุ ตสาหกรรมการเกษตร
จํานวน 26 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 60.47 รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน จํานวน
6 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 13.95 และประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ซึ่งเท่ากับการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ อีกกิจการละ 3 โรงงาน แต่ละกิจการคิดเป็นร้อยละ 6.98 ของ
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนโรงงานที่เพิ่มขึ้นระหว่าง ๑ ต.ค. ๕๓ - ๓๐ ก.ย. ๕๔ (แยกตามอุตสาหกรรม)
ที่

หมวดอุตสาหกรรม

จํานวน

เงินทุน

ชาย

หญิง

รวม

แรงม้า

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์และเครือ่ งเรือน
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
รวม

26
6
3
3
2
1
1
1
43

934,978,000
11,350,000
407,099,500
2,290,400,000
3,521,670,000
900,000
10,500,000
3,000,000
7,179,897,500

116
66
78
84
255
3
7
8
617

25
28
12
2
47
0
3
2
119

141
94
90
86
302
3
10
10
736

7,394.63
636.10
2,297.98
198,855
54,999
15.50
152
184.50
264,534.71

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร ( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ )
หมายเหตุ : อุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย ผลิต ส่งหรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

จังหวัดกําแพงเพชร มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 ทั้งสิ้นจํานวน 624 โรงงาน แยกเป็นจําพวก 2 จํานวน 98 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ
15.71 และจําพวก 3 จํานวน 527 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 84.29 รวมเงินลงทุน 44,766,680,911
มีคนงานรวมจํานวน 10,480 คน ( ดูตารางที่ 2 ประกอบ )
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ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ( แยกตามจําพวก ) ปี ๒๕๕๔
จําพวกที่ จํานวนโรงงาน
เงินลงทุน
ชาย
หญิง
รวม
2
3
รวม 3 จําพวก

98
526
624

83,430,860 377
44,683,250,051 7,787
44,766,680,911 8,164

97
2,219
2,316

474
10,016
10,480

แรงม้า
2,772.20
1,899,560.61
1,902,332.81

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร ( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ )

โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ แยกตามจํานวนเงินลงทุน โดยส่วนมากเป็น
โรงงานขนาดเล็ก จํานวนเงินลงทุนน้อยกว่า 10 ล้านบาท จํานวน 448 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 78.21
รองลงมาเป็นโรงงานที่มีจํานวนเงินทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จํานวน 103 โรงงาน
คิดเป็นร้อยละ 16.51 และโรงงานที่มีเงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จํานวน 27 โรงงาน คิดเป็นร้อย
ละ 4.33 ในส่วนของโรงสีข้าว มีจํานวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.38 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด (ดู
ตาราง ที่ 3 และ 4 ประกอบ)
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนเงินลงทุนแยกตามขนาดโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๔
ที่

รายการ

จํานวน

เงินทุน (ล้านบาท)

1.

โรงสีข้าวทั้งหมด

46

2,446,057,804

2.

โรงงานขนาดเล็ก <10 ล้านบาท

448

1,034,564,497

3.
4.

โรงงานขนาดกลาง >10ล้านบาท<=100 ล้านบาท
โรงงานขนาดใหญ่ >100ล้านบาท
รวม
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร ( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐

103
2,957,439,262
27
38,328,619,348
624
44,766,680,911
กันยายน ๒๕๕๔ )

ตารางที่ ๔ แสดงโรงงานขนาดใหญ่และโรงสีข้าว ที่มีเงินลงทุนมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๔
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อกิจการ
บจก.เบียร์ไทย (1991) มหาชน
บจก.น้ําตาลทิพย์กําแพงเพชร
บจก.น้ําตาลนครเพชร
บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บจก.ทิพย์กําแพงเพชร ไบโอเอเนอร์ยี่
โรงไฟฟ้าลานกระบือ
บริษัท กําแพงเพชรเอทานอล
บจก.แสงฟ้าอินเตอร์ไรซ์
กําแพงเพชร กรีนเอ็นเนอร์ยี่
บจก.น้ําตาลทรายกําแพงเพชร
บจก.สหกรีนฟอเรสท์

ประกอบกิจการ
ผลิตเบียร์,น้ําดื่ม,โซดา
ทําน้ําตาลทรายดิบ/ขาว
ทําน้ําตาลทรายดิบ/ขาว
ผลิตผงชูรสและกรดกลูตามิค
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
สีข้าว
ผลิตพลังานไฟฟ้า
ทําน้ําตาลทรายดิบ/ขาว
ผลิตพลังงานไฟฟ้า

เงินลงทุน
คนงาน
18,000,900,090 760
3488000000 285
2,835,508,013 606
2,264,000,000 115
2235000000 75
2,127,090,358 86
750,000,000 61
720,000,000 40
688,000,000 35
685,000,000 359
565,000,000 58

- 23 ลําดับที่
12.
13.
14.
15.
16.

ประกอบกิจการ
ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก
ผลิตแป้งมันสําปะหลัง
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ผลิตแป้งมันสําปะหลัง
สีข้าว

เงินลงทุน
คนงาน
400,000,000 20
393,000,000 90
300,000,000 25
295,000,000 150
294,304,000 10

17. บจก.นิวไดมอน สตาร์ช จํากัด

ผลิตแป้งมันสําปะหลัง

291,000,000

110

18. หจก.ศุภชัยไรซ์มิลล์
19. บจก.ที.ซี.เอส.แป้งมันอุตสาหกรรม
20. บจก.ไทยปากกาลูกลื่นอุตสาหกรรม

สีข้าว
ผลิตแป้งมันสําปะหลัง
ผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนและ
เครื่องใช้สํานักงาน
ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ําเสีย
ผลิตแป้งมันสําปะหลัง
ผลิตแป้งมันสําปะหลัง

275,000,000
240,000,000
200,736,000

45
45
190

211,400,000
200,000,000
195,000,000
177,099,500
168,000,000
153,000,000
129,000,000
125,000,000
124,408,165
123,000,000
112,739,422
104,767,800

8
57
205
20
8
62
30
20
9
13
6
9

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ชื่อกิจการ
เอส ซี แคริเออร์
โรงแป้งมัน สหกรณ์นิคมนครชุม จํากัด
บจก.ไทยเสรี เจนเนอเรตติ้ง
บริษัทเจริญสุขแป้งมัน(2005)จํากัด
บจก.สิงห์โตทองอาร์ซีซีไรซ์

บจก.ธนวัฒน์ไบโอแก๊ส
บริษัท ชากังราวสตาร์ช กําจัด
บจก.แก่นเจริญ สาขา1 กําแพงเพชร
บจก.ไทย ไจโร กรีน
บจก.สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ
หจก.โรงสีธันยบูรณ์สถาพร
หจก.ไทยเสรี กรุ๊ป 339
กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บจก.ซี.พี.อินเตอร์เทรด จํากัด
สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรีจํากัด
เทศบาลช่องลม

ผลิตเครื่องใช้จากฟางข้าว/ วัสดุจากพืช

การร่อน คัด คุณภาพข้าวสาร
ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้
สีข้าว
สีข้าว
เก็บรักษาลําเลียงเมล็ดพืช
สีข้าว
ทํามันเส้น
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดกําแพงเพชร เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร โดยมากประกอบ
กิจการทํามันอัดแข็ง ทํามันเส้น ลานมัน โรงสีข้าว และโรงอบเมล็ดพืช จํานวน 262 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ
41.44 รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมอโลหะ จํานวน 76 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 12.18 และอุตสาหกรรม
ด้านอื่นๆ อีก จํานวน 56 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8.98 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด (ดูตารางที่ 5 และ 6
ประกอบ)
ตารางที่ ๕ แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ( แยกตามหมวดอุตสาหกรรม )
ที่
๑
๒
๓
๔

หมวดอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องเรือน

จํานวน
262
76
56

เงินทุน
6,249,606,891
297,163,000
7,015,828,258

ชาย
1,869
487
1,416

หญิง
640
198
260

รวม
2,509
685
1,676

แรงม้า
205,409.32
7,835.96
709,654.60

47

89,146,000

1,232

220

1,452

3,515.69
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๕
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หมวดอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม้
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
รวม

จํานวน
40
33
32
23
18

เงินทุน
82,474,460
10,534,021,813
696,314,400
298,144,721
30,412,500

ชาย
167
1,700
264
138
114

หญิง
20
278
32
67
2

รวม
187
1,978
296
205
116

แรงม้า
2,598.70
810,260.69
1,887.95
2,462.03
1,285.66

15

502,698,558

207

71

278

4,044.15

8

97,569,800

41

3

44

4,019.16

6

89,250,000

76

67

143

4,177.22

3

15,609,220

32

25

57

202.33

2
2
1
624

18,750,900,090 396
10,041,200
9
7,500,000
16
44,766,680,911 8,164

425
821
8
17
0
16
2,316 10,480

144,900.00
52.20
27.15
1,902,332.81

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

ตารางที่ ๖ แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกําแพงเพชร แยกตามอําเภอ ปี ๒๕๕๕
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

อําเภอ

จํานวน
เงินทุน
ชาย
หญิง
รวม
แรงม้า
อ.เมือง
254 11,683,903,712 3,659 631
4,290
863,892.25
อ.ขาณุวรลักษบุรี
102
2,214,188,393
813
433
1246
67,314.70
อ.คลองขลุง
79
19,909,050,572 1,153 738
1,891
221,624.40
อ.พรานกระต่าย
59
1,200,746,200
545
143
688
56,081.02
อ.คลองลาน
44
189,327,500
133
20
153
6,571.74
อ.โกสัมพีนคร
37
475,107,500
392
266
658
11,188.98
อ.ปางศิลาทอง
17
863,302,000
114
17
131
8,090.05
อ.ลานกระบือ
13
2,283,384,158
916
8
924
408,702.17
อ.บึงสามัคคี
11
5,886,875,476
391
49
440
257,900.10
อ.ไทรงาม
7
60,365,400
38
11
49
960.4
อ.ทรายทองวัฒนา
1
430,000
10
0
10
7.00
รวม
624 44,766,680,911 8,164 2,316 10,480 1,902,332.81
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร ( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
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โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มี
เอกลักษณ์ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ สร้างงาน สร้าง
รายได้
สําหรับในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรมีผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียน OTOP จํานวน 337 ราย /983
ผลิตภัณฑ์ และขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 433 ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหาร จํานวน 79 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม จํานวน 13 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน
225 ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย จํานวน 91 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จํานวน 35
ผลิตภัณฑ์
ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

กิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
จังหวัดกําแพงเพชร มีการประกอบกิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน โรงแต่งแร่ และโรงโม่หินหลายแห่ง
ที่ สํ า คั ญ คื อ เหมื อ งหิ น อ่ อ น รองลงมาคื อ หิ น อุ ต สาหกรรม ทั้ ง ที่ ผ ลิ ต เพื่ อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งและ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เหมืองหินประดับชนิดหินแกรนิต รวมทั้งมีอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ต่อเนื่องจากแร่
จําพวกโรงแต่งแร่และโรงโม่หิน ซึ่งผลิตแร่เพื่อเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้าง เซรามิค แก้ว กระจก ปุ๋ยอินทรีย์
อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมกระดาษ และอาหารสัตว์
1. กิจการเหมืองแร่
การทําเหมืองแร่
ปัจจุบันจังหวัดกําแพงเพชร มีการประกอบกิจการเหมืองแร่จํานวน 6 เหมือง โดยสามารถแยกตาม
ชนิดแร่ได้ ดังนี้
1. เหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต จํานวน 2 เหมือง ในกลุ่มหมู่เหมืองบ้านปากอ่าง ตําบล
อ่างทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร และกลุ่มหมู่เหมืองบ้านท่าไม้ อําเภอพรานกระต่าย ซึ่งในภาวะปัจจุบันมี
กําลังการผลิตน้อยมากเนื่องจากการนําหินประดับชนิดหินแกรนิตก้อน (Block) จากต่างประเทศเข้ามาทํา
การตัดแปรรูปเป็นหินแผ่นซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่า และมีปริมาณการผลิตหินแกรนิตก้อน (Block) ใน
รอบครึ่งปีแรก (1/2554) จํานวน 322 ลูกบาศก์เมตร
2. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรม จํานวน 4 เหมือง กระจายตัวอยู่ในท้องที่อําเภอพรานกระต่าย ใน
กลุ่มเหมืองเขาหนองแหน และกลุ่มเหมืองเขาจันทน์-เขาพระ ดังนี้
แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จํานวน 3 เหมือง (เปิดการทําเหมือง)
แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรย์แวก (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จํานวน 1 เหมือง
(ขอเปิดการทําเหมือง)
ปริมาณหินอุตสาหกรรมที่ผลิตได้สําหรับปี 2554 จํานวน 523,478 เมตริกตัน
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การสํารวจแร่
มี ผู้ ป ระกอบการยื่ น ขออาชญาบั ต รผู ก ขาดสํ า รวจแร่ เพื่ อ ขอสิ ท ธิ สํ า รวจแร่ ใ นท้ อ งที่ จั ง หวั ด
กําแพงเพชร จํานวน 22 แปลง เนื้อที่ประมาณ 23,579 ไร่ ดังนี้
1. แร่เหล็ก จํานวน 17 แปลง เนื้อที่ 19,389 ไร่ ในท้องที่อําเภอพรานกระต่าย และอําเภอคลอง
ลาน
2. แร่ทองแดง จํานวน 2 แปลง เนื้อที่ 1,690 ไร่ ในท้องที่อําเภอพรานกระต่าย
3. แร่ฟลูออไรต์ จํานวน 2 แปลง เนื้อที่ 2,500 ไร่ ในท้องที่อําเภออําเภอคลองลาน
การประกอบธุรกิจแร่
มีธุ รกิ จ การซื้อ ขายแร่ แ ละการครอบครองแร่จํ า นวน 2 ราย ของบริ ษัท หิ น แสงวัฒ นาฤกษ์
(กําแพงเพชร) จํากัด ซึ่งเป็นการซื้อขายแร่และการครอบครองแร่ฟอสเฟตเพื่อธุรกิจ และการครองครองแร่
เพื่อธุรกิจของบริษัท ยูโร-ไทย เซรามิค จํากัด ซึ่งเป็นแร่ควอร์ตที่ได้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ และจําหน่าย
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
2. อุตสาหกรรมพื้นฐาน
เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการทําเหมืองแร่ และเป็นการพัฒนาแร่เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มทั้งทางด้าน
คุณภาพ ปริมาณ และคุณค่าด้านการนําไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
โรงแต่งแร่
จังหวัดกําแพงเพชรมีโรงแต่งแร่จํานวน 2 โรง กระจายตัวไปในท้องที่ต่าง ๆ ตามแหล่งวัตถุดิบและ
ตลาดการค้าแร่ ดังนี้
1. โรงแต่งแร่เฟลด์สปาร์ จํานวน 1 โรง ในท้องที่อําเภอโกสัมพี ทําการแต่งแร่เฟลด์สปาร์และค
วอร์ตซ์ เพื่อผลิตแร่เป็นวัตถุดิบสําหรับกลุ่มโรงงานเซรามิค กระจกและแก้ว ซึ่งเป็นโรงแต่งแร่ที่ใช้กรรมวิธี
การแต่ ง ขั้ นสู ง ด้ วยวิ ธี การลอยแร่ (Flotation Processing) และปั จจุ บั น ไม่ มี ก ารผลิ ต เนื่ องจาก
ผู้ประกอบการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
2. โรงแต่งแร่ฟอสเฟต จํานวน 1 โรง ในท้องที่อําเภอพรานกระต่าย ทําการแต่งแร่ฟอสเฟตและแร่
ในกลุ่มแคล เซี่ยมคาร์บอเนต หินหนองบัว ผลิตแร่เป็นวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว์ ปุ๋ย แก้วและกระจก
อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมกระดาษ ซึ่งเป็นโรงแต่งแร่ที่ใช้กรรมวิธีการแต่งด้วย
วิธีการย่อย บด และคัดขนาด และมีปริมาณการผลิตแร่
โรงโม่หิน
จังหวัดกําแพงเพชร มีโรงโม่ บด ย่อยหิน จํานวน 7 โรง เปิดดําเนินการจํานวน 7 โรง กระจายอยู่
ทั่วไปในท้องที่อําเภอพรานกระต่ายซึ่งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งผลิตหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งการ
ก่อสร้างถนน หินผสมคอนกรีต และหินขัดพื้นชนิดหินเกล็ดขนาดต่าง ๆ
ที่มา : ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร (30 กันยายน 2555)
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 การเกษตรและชลประทาน 
จังหวัดกําแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ ๕,๓๗๙,๖๘๗.๕ ไร่ เป็นพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ ๓.๒ ล้าน
ไร่ คิดเป็น ร้อยละ ๖๒ ของจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกร ทั้งหมด ๙๑,๐๗๔ ครัวเรือน แบ่งเป็นพื้นที่ได้
ดังนี้
พื้นที่
พื้นที่นา
พื้นที่ไร่
พื้นที่สวน/ไม้ยืนต้น
พืชผัก
อื่นๆ

จํานวน (ไร่)
๑,๖๕๖,๔๗๔
๑,๔๒๒,๙๘๘
๑๑๕,๖๑๙
๙,๔๓๑
๒,๐๕๒

- 28 แหล่งน้ําชลประทาน

จังหวัดกําแพงเพชร มีพื้นที่ในเขตชลประทานประมาณ ๘๗๗,๙๗๑ ไร่ โครงการชลประทาน
๑๑ อ่างเก็บน้ํา/ฝายทดน้ํา/ประตูระบายน้ํา พื้นที่โครงการครอบคลุม จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์
ด้านการปศุสัตว์
จังหวัดกําแพงเพชร มีการทําปศุสัตว์ ประกอบด้วย
ชนิด
โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
แพะ
แกะ
ไก่
เป็ด
อื่นๆ
•
•
•
•
•

โคเนื้อ
สุกร
แพะ
ไก่
เป็ด

จํานวน(ตัว)
๒๒,๗๐๗
๔,๒๑๓
๑๙๐,๗๓๓
๑,๒๔๒
๒๓
๒,๕๙๑,๖๕๒
๗๔๓,๐๖๖
๙,๙๗๗

เกษตรกร(ราย)
๑,๒๓๕
๓๔๕
๒,๙๕๙
๒๒
๔
๒๘,๓๘๑
๓,๖๓๑
๑,๔๑๕

(โคพื้นเมือง, โคพันธ์ และ โคลูกผสม, โคขุน)
(สุกรพื้นเมือง, สุกรพันธุ์, สุกรขุน)
(แพะเนื้อ, แพะนม)
(ไก่พื้นเมือง, ไก่เนื้อ, ไก่ไข่, ไก่เนื้อพันธุ์, ไก่ไข่พันธุ์)
(เป็ดเทศ, เป็ดเนื้อ, เป็ดไข่, เป็ดเนื้อไล่ทุ่ง, เป็ดไข่ไล่ทุ่ง)
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จํานวนฟาร์มไก่เนื้อ ๙๒ ฟาร์ม
จํานวนฟาร์มไก่ไข่ ๑๖ ฟาร์ม
จํานวนฟาร์มไก่พันธุ์ ๒ ฟาร์ม
จํานวนฟาร์มสุกร ๕๐ ฟาร์ม
ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ๓๒ ร้าน
ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์ ๑๓๘ ร้าน
โรงฆ่าสัตว์ที่มี ฆจส.๒ มี ๖ แห่ง
จํานวนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดกําแพงเพชร
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์
กลุ่มผู้เลี้ยงโค
กลุ่มผู้เลี้ยงไก่
กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร
กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ด
รวม

ด้านการประมง

จํานวนกลุ่ม
27
419
3
63
11
523
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ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกําแพงเพชร
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกําแพงเพชร สังกัดกรมการข้าว มีภารกิจหลักในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยาย ชั้นพันธุ์จําหน่าย แก่เกษตรกรทั่วไป เอกชน และจัดส่งตามโครงการต่าง ๆ
เป้าหมายการผลิตปี 2555 จํานวน 5,500 ตัน ผลการดําเนินงาน ผลิตได้ 5,045 ตัน พื้นที่
ดําเนินการผลิตโดยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ในเขตอําเภอลานกระบือ จํานวน 2 กลุ่ม เขตอําเภอพราน
กระต่าย จํานวน 2 กลุ่ม และเขตอําเภอปางศิลาทอง จํานวน 1 กลุ่ม
นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินงานตามโครงการอื่น ๆ ของกรมการข้าว ได้แก่
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน จํานวน 7 ศูนย์ เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี ศูนย์ละ 50 ตัน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP งบ
พัฒนาจังหวัด เป้าหมาย จํานวน 400 แปลง และได้ตรวจประเมินคงอายุการรับรอง จํานวน 404
แปลง
โครงการในพระราชดําริ
- โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง(ป่าคา) เพื่อปรับพื้นที่เป็นขั้นบันได คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่
เหมาะสม และจัดตั้งธนาคารข้าว
- โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อบริโภคและ
พัฒนาเกษตรกร
- โครงการสายใยรัก
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร เป็นโครงการร่วมบูรณาการของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่
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 การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
๑. อุทยานแห่งชาติคลองลาน
๑. อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร
๒. อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร
๒ อุทยานแห่งชาติคลองลาน
๓. บ่อน้ําพุร้อนพระร่วง
๓. บ่อน้ําพุร้อนพระร่วง
๔. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
๔. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร
๕. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร
๕. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
๖. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
๖. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
๗. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
๗. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

จํานวนนักท่องเที่ยว/รายได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕
พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๕๔
รายการ
๔๖๙,๕๕๖
๔๔๔,๙๗๓
นักท่องเที่ยว
๑๐,๑๐๖,๐๑๒ ๑๐,๐๔๓,๘๑๖
รายได้
(ล้านบาท)

๒๕๕๓
๓๙๘,๓๒๗
๑๐,๓๗๒,๕๓๘

๒๕๕๒
๕๖๕,๑๕๐
๙,๐๐๙,๗๐๕

๒๕๕๑

๒๕๕๐

๔๔๓,๕๖๔
๗,๓๖๒,๘๐๙

๓๖๑,๐๘๐
๗,๕๘๙,๔๐๙.๕๐

จากข้อมูข้ลอดัมูงกล่
าวข้างงต้บประมาณ
นจะเห็นได้(ตุว่าลาคม
จังหวั–ดกํกัานแพงเพชร
มีรกายได้
หมายเหตุ
ลตามปี
ยายนของทุ
ปี) จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าในปีที่
ผ่าข้นมาจะมี
เหตุการณ์ทแางการเมื
ยธรรมชาติ
ก็ไม่มีผงท่ลกระทบต่
อการท่
่ยวของจัสงําหวั
กําแพงเพชรมากนั
ก ฬา
อมูลจํานวนรายได้
ละนักท่อองหรื
งเทีอ่ยภัวแต่
ละเดือนแหล่
องเที่ยวจะเป็
นผูอ้รงเที
ายงานให้
นักดงานการท่
องเที่ยวและกี
จังหวัดกําแพงเพชร และสํานักงานฯ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลส่งให้กับสํานักงานคลังจังหวัดกําพงเพชรและสํานักงานสถิติ
จังหวัดกําแพงเพชรเป็นประจําทุกเดือน
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แหล่งท่องเที่ยวหลัก ๗ แหล่งของจังหวัดกําแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร มีพื้นที่ในเขตเมือง ๕๐๓ ไร่และ
เขตอรัญญิกเนื้อที่ ๑,๖๑๑ ไร่ โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทั้งใน
ด้านการใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุในการก่อสร้าง รูปแบบทางศิลปกรรมเป็น
ของแท้ ดั้ ง เดิ ม ที่ แ สดงถึ ง ฝี มื อ และความเชื่ อ ของบรรพชนในอดี ต
ตลอดจนโบราณสถานรวมกลุ่มหนาแน่นในบริเวณป่าธรรมชาติ ซึ่ง
ยังคงบรรยากาศพุทธสถาน
เขตอรัญวาสีดังเช่นในอดีต ตลอดจนโบราณสถานรวมกลุ่มหนาแน่น
ในบริ เ วณป่ า ธรรมชาติ ซึ่ ง ยั ง คงบรรยากาศพุ ทธสถานเขตอรั ญ วาสี
ดังเช่นในอดีต จนได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๓๔ ให้เป็น “มรดกโลก” ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลคลองลานพัฒนา ตําบล
คลองน้ํ าไหล ตํ าบลสั กงาม และตํ า บลโป่ ง น้ํ า ร้ อน อํ า เภอคลองลาน จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ครอบคลุ มพื้ น ที่ ป ระมาณ
๑๘๗,๕๐๐ ไร่ หรือประมาณ ๓๐๐ ตารางกิโ ลเมตร ได้รับ การประกาศจัด ตั้งเป็น อุทยานแห่งชาติ
ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๙๙ ตอนที่ ๑๙๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ นับเป็นอุทยานแห่งที่ ๔๔ ของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้ง (๑) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศให้คงอยู่ในสภาพเดิม อย่างยั่งยืน (๒) เพื่อ
เป็นสถานศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางธรรมชาติ (๓) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน และนันทนาการ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ ได้แก่ น้ําตกคลองลาน น้ําตกคลองน้ําไหล และแก่งเกาะร้อย เป็นต้น

บ่อร้อนพระร่วง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตําบลลานดอกไม้ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร โดยสามารถ
เดินทางไปได้ ๒ เส้นทาง เส้นทางแรก ถนนสายกําแพงเพชร - สุโขทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑) ห่างจากตัวเมือง
กําแพงเพชร ระยะทางประมาณ ๑๘กิโลเมตร (ช่วงระยะกม.ที่ ๓๗๕-๓๗๖) และแยกซ้ายมือไปอีกประมาณ ๗ กิโลเมตร อีก
เส้นทางหนึ่งคือถนนสายบ้านหนองปลิงบ้านท่าไม้แดง โดยทางแยกเข้าบ่อน้ําพุห่างจาก ตัวเมืองกําแพงเพชร ระยะทาง

- 33 ประมาณ ๒๑ กิโลเมตร และแยกขวามือไปอีก 5 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ ๑๕ ไร่เศษ ลักษณะทั่วไปเป็นน้ําพุร้อน
ผุดขึ้นมาจากใต้ดินจํานวน๕ จุดมีความร้อนประมาณ ๔๐ – ๖๕ องศาเซลเซียส เป็นที่โจษขานว่าสามารถนํากลับไปเพื่อ
เป็นสิริมงคล จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่า ไม่มีสารปนเปื้อนและเชื่อโรคอันตราย เกินมาตรฐาน
แต่อย่างใด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร ตั้งอยู่บนถนนปิ่นดําริห์ เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่าง
ๆ อาทิเช่น ศิลปะทวาราวดี ศิลปะลพบุรีและศิลปะรัตนโกสินทร์ เป็นสถานที่เก็บรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดง
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ได้จากการสํารวจ ขุดค้นแหล่งโบราณคดี และการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานภายในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร
เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่ความรู้เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งผลงานศิลปกรรมอันโดดเด่นในอดีตเป็นหลัก

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อยู่ในเขตกิ่งอําเภอโกสัมพีนคร ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๓๓ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๖๖,๘๗๕ ไร่ มีอาณาเขตครอบคุลมพื้นที่ป่าประดาง ป่าวังเจ้า ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
และป่าคลองวังเจ้า ป่าคลองสวนหมาก ต. โกสัมพี กิ่ง อ. โกสัมพีนคร และ ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน อุทยานแห่งชาติคลอง
วังเจ้ามีทิวเขาถนนธงชัยทอดยาวไปตามแนวเหนือ - ใต้ ระดับความสูงตั้งแต่ ๓๐๐ เมตรขึ้นไป ยอดเขาที่สูงที่สุดทาง
ตะวันตก เรียกว่า “ยอดเขาเย็น” มีความสูงถึง ๑,๘๙๘ เมตร จากระดับน้ําทะเล เป็นผืนป่า ที่อุดมสมบูรณ์
มีไม้สักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น มีน้ําตกที่สวยงามน่าท่องเที่ยวหลายแห่ง นอกจากนั้นใกล้ ๆ อุทยานฯ ยังมี
หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง ซึ่งยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ําตกคลองวังเจ้า น้ําตกคลอง
สมอกล้วย น้ําตกเต่าดํา น้ําตกคลองโป่ง น้ําตกกระแตไต่ไม้ น้ําตกนาฬิกาทราย น้ําตกเขาเย็น และจุดชมทิวทัศน์ผาตั้ง
เป็นต้น
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อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้จัดตั้งเป็นพื้นที่คุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
โดยประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ มีพื้นที่ ๘๙๔ ตารางกิโลเมตร จัดเป็นอุทยาน
แห่งชาติลําดับที่ ๕๔ ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัด คือ จ.กําแพงเพชร และ จ.นครสวรรค์ ส่วนที่อยู่ใน จ.
นครสวรรค์ เรียกว่า ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน ส่วนที่อยู่ใน จ. กําแพงเพชร เรียกว่า ป่าแม่วงก์ – ป่าคลองขลุง
มีเนื้อที่
ประมาณ ๕๕๘,๗๕๐ ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ๒๗๙,๐๕๐ ไร่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ น้ําตกแม่
กระสา น้ําตกแม่รีวา น้ําตกแม่กี แก่งผาคอยนาง จุดชมทิวทัศน์ กม. ๕๗-๑๑๕ ช่องเย็น และยอดเขาโมโกจู เป็นต้น

แก่งผาคอยนาง

ช่องเย็น

ยอดเขาโมโกจู

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ นายเชาวน์วัศ สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร
ได้ดําเนินการพัฒนาให้ป่าสนเขาสนามเพรียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เนื่องจากเห็นว่ายังมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์
จําเป็นต้องรักษาไว้จึงได้ร่วมมือหับหน่วยงานราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดกําแพงเพชร ทําเส้นทางขึ้นยอดเขา
สน และเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นไปชื่นชมทัศนียภาพและความสวยงาม ต่อมากรมป่าไม้ได้เล็งเห็นความสําคัญของพื้นที่จึง
ได้ประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าขึ้นเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๘โดยมีชื่อว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
อยู่ในเขต ต. โกสัมพี ต. ลานดอกไม้ตก กิ่ง อ. โกสัมพีนคร และ ต.นาบ่อคํา ต.ทรงธรรม ต.นครชุม อ.เมืองฯ มีเนื้อที่
ประมาณ ๖๓,๑๒๕ ไร่ เป็นทิวเขาที่เชื่อมต่อกับเขาคันนาและเขากิ่งยาง มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ ๔๐๐-๗๐๐ เมตร
จากระดับน้ําทะเล จุดสูงสุดประมาณ ๘๖๗ เมตร
มีลักษณะเป็นป่าไม้เมืองหนาว ป่าสน ป่าเฟิร์น อาณาเขตติดต่อ
ป่าสงวนแห่งชาติคลองวังเจ้า-คลองสวนหมาก และที่ทํากินราษฎร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ยอดเขาสน น้ําตกวัง
ชมพู

ยอดเขาสน

น้ําตกวังชมพู
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 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภัยแล้ง
พื้นที่ประสบภัย
๑๐ อําเภอ ๕๗ ตําบล ๖๑๖ หมู่บ้าน
ความเสียหายที่สํารวจพบ
- ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๗๒,๔๔๒ คน ๒๕,๔๓๘ ครัวเรือน
การให้ความช่วยเหลือ
- ดําเนินการซ่อม/ ขุดลอกเปิดทางน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไว้อุปโภค บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร และ
แจกจ่ายน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๖๗๙,๒๑๖.๖๙ บาท แยกเป็น
๑. จัดหากระสอบทราย ๓๐๕ โครงการ
๒. โครงการขุดลอกเปิดทางน้ํา ๒๖ โครงการ
๓. เป่าล้างบ่อบาดาล ๑,๓๑๓ บ่อ
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมประปา ๒ แห่ง
๔. แจกจ่ายน้ําอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชน จํานวน ๗,๘๘๖,๐๐๐ ลิตร
วาตภัย
พื้นที่ประสบภัย
๗ อําเภอ
ความเสียหายที่สํารวจพบ
- ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๒,๙๐๗ คน ๙๒๑ ครัวเรือน
- มูลค่าความเสียหาย ๔,๕๖๗,๑๔๒ บาท
การให้ความช่วยเหลือ
- ให้ความช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๖๗,๑๔๒ บาท
อุทกภัย
ในห้วงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พายุโซนร้อนนกเตน
พายุโซนร้อนนาลแก ที่พาดผ่านตอนบนทางภาคเหนือ และการระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพล
พื้นที่ประสบภัย
๑๑ อําเภอ ๗๗ ตําบล ๙๕๕ หมู่บ้าน
ความเสียหายที่สํารวจพบ
- ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๑๙๒,๑๙๗ คน ๖๗,๒๒๓ ครัวเรือน
- พื้นที่การเกษตร นาข้าว ๒๐๑,๒๐๖.๗๕ ไร่, พืชไร่ ๑๑๒,๖๕๖.๕๐ ไร่, พืชสวน ๑๑,๘๘๑ ไร่, บ่อปลา
๔๗๐๕ บ่อ
- เสียชีวิต ๑๐ ราย
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- มูลค่าความเสียหาย ๑,๔๙๔,๘๔๔,๗๘๓ บาท
การให้ความช่วยเหลือ
- ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ๑๔๙,๙๘๔,๓๗๑ บาท แยกเป็ น ซ่ อ มแซมสิ่ ง
สาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมถนน ๘๓๙ โครงการ, ท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) ๔ โครงการ ซ่อมแซมตลิ่ง ๑
โครงการ เปิดทางน้ํา ๑ โครงการ
อัคคีภัย
พื้นที่ประสบภัย
๓ อําเภอ
ความเสียหายที่สํารวจพบ
- ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวน ๒๗ คน ๗ ครัวเรือน
- มูลค่าความเสียหาย ๙๕๓,๑๒๘ บาท
การให้ความช่วยเหลือ
- ให้ความช่วยเหลือด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นเงิน ๒๑๘,๐๐๐ บาท
ภัยหนาว
พื้นที่ประสบภัย

ประกาศภัยหนาวทั้งจังหวัด (รวม ๑๑ อําเภอ)
อุณหภูมิต่ํากว่า ๑๕ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

การให้ความช่วยเหลือ
- จัดหาเครื่องกันหนาว สําหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ ๑๑ อําเภอ โดยใช้งบประมาณงบทดลอง
ราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ฯ ในอํ า นาจของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด จํ า นวน ๔,๑๖๖๖ ผื น
ผืนละ ๒๔๐ บาท
- ขออนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ฯ ส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวน ๒๒๖,๙๗๗ ชิ้น
การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ๒๕๕๕
ผลการดําเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๕
- เกิดอุบัติเหตุ รวม ๗ ครั้ง น้อยกว่าปี ๒๕๕๔
- ผู้บาดเจ็บ รวม ๙ ราย น้อยกว่าปี ๒๕๕๔
- ผู้เสียชีวิต รวม ๒ ราย มากกว่าปี ๒๕๕๔
สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
อันดับ ๑ มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย
อันดับ ๒ ล้มเอง,หลุดโค้ง
อันดับ ๓ ขับรถเร็วเกินกําหนด

จํานวน ๓ ครั้ง
จํานวน ๒ ราย
จํานวน ๑ ราย
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การประเมินผลสรุปได้ดังนี้
๑. จุดตรวจหลัก เฉลี่ยวันละ ๒๑ จุด มีผู้ปฏิบัติงาน ๖๐๔ คน
๒. จุดบริการ เฉลี่ยวันละ ๖๘ จุด มีผู้ปฏิบัติงาน ๗๐๕ คน
๓. ผลการเรียกตรวจ ๘๙,๘๘๘ คัน
๔. ผลการดําเนินคดี ๕,๔๒๐ คัน
๕. พฤติกรรมเสี่ยงสําคัญตามมาตรการ ๓ม. ๒ข. ๑ร. ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
อันดับ ๑ คือ มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
อันดับ ๒ คือ ไม่เข้าตามมาตรการ
อันดับ ๓ คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย
๖. ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
อันดับ ๑ คือ รถจักรยานยนต์
อันดับ ๒ คือ รถปิกอัพ
๗. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
อันดับ ๑ ถนนกรมทางหลวง
อันดับ ๒ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน
อันดับ ๓ ถนนกรมทางหลวงชนบท
๘. ลักษณะจุดเกิดอุบัติเหตุ
อันดับ ๑ ถนนทางตรง
อันดับ ๒ ถนนทางโค้ง
๙. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
กลางวัน ๑๒.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. และ ๐๘.๐๑ – ๑๒.๐๐ น.
๑๐. ช่วงอายุผู้ประสบอุบัติเหตุ
อันดับ ๑ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
อันดับ ๒ อายุ ๔๐ – ๔๙ ปี
ผลการดําเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕
- เกิดอุบัติเหตุ รวม ๗ ครั้ง
- ผู้บาดเจ็บ รวม ๘ ราย
- ผู้เสียชีวิต รวม ๑ ราย

น้อยกว่าปี ๒๕๕๔
น้อยกว่าปี ๒๕๕๔
เท่ากับปี ๒๕๕๔

สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
อันดับ ๑
ขับรถเร็วเกินกําหนด
อันดับ ๒
มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
อันดับ ๓
ตัดหน้ากระชั้นชิด

จํานวน ๒ ครั้ง
จํานวน ๓ ราย
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การประเมินผล สรุปได้ดังนี้
๑. จุดตรวจหลัก วันละ ๒๒ จุด /จุดบริการ เฉลี่ยวันละ ๑๐๖ จุด มีผู้ปฏิบัติงาน ๑,๑๕๘ คน
๒. การเรียกตรวจ ๘,๙๘๘ คัน
๓. การดําเนินคดี ๓,๘๘๐ คัน
๔. พฤติกรรมเสี่ยงสําคัญตามมาตรการ ๓ม. ๑ข. ๑ร. ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
อันดับ ๑ คือ ขับรถเร็วเกินกําหนด
อันดับ ๒ คือ มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
อันดับ ๓ คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย
๕. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
อันดับ ๑ คือ รถมอเตอร์ไซค์
อันดับ ๒ คือ รถปิคอัพ
๖. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
อันดับ ๑ คือ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน
อันดับ ๒ คือ ถนนในเมือง (เทศบาล)
อันดับ ๓ คือ ถนนกรมทางหลวงชนบท
๗. ลักษณะจุดเกิดอุบัติเหตุ
อันดับ ๑ คือ ทางตรง
อันดับ ๒ คือ ทางโค้ง
๘. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
กลางวัน ๑๒.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. และ ๐๘.๐๑ – ๑๒.๐๐ น.
๙. ช่วงอายุผู้ประสบอุบัติเหตุ
อันดับ ๑ คือ ๑ - ๑๙ ปี
อันดับ ๒ คือ ๔๐-๔๙ ปี
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการดังนี้
1) ระดับจังหวัด
จํานวน ๒ ครั้ง
2) ระดับอําเภอ
จํานวน ๑๑ ครั้ง
ผลการดําเนินการ
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการจังหวัดกําแพงเพชร
๑. วั น ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดํ า เนิ น การฝึ ก ซ้ อมแผนการป้ อ งกั นและระงับ อั ค คี ภั ย
ศูนย์ราชการจังหวัดกําแพงเพชร แบบบนโต๊ะ (Table-top Exercises : TTX) ณ ห้องประชุมพลูจีบ ชั้น ๓
โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร (นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์) มอบหมายให้นายเรวัติ ผ่องสุวรรณ์
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หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําแพงเพชร เป็นผู้บังคับบัญชา สาธิต และสั่งการ
ภายใต้สถานการณ์จําลอง ซึ่งมีหน่วยงานแบบบูรณาการ จํานวน ๔๘ หน่วยงาน ๒๔๐ คน
๒. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการ
จังหวัดกําแพงเพชร แบบปฏิบัติการภาคสนาม (Field Training Exercises : FTX) ณ บริเวณชั้น ๓ และ
บริเวณด้านข้างของอาคารศาลากลางจังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี
เครือข่าย เข้าร่วมฝึกซ้อมหน่วยละ ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คน
อบรมหลักสูตร “การกู้ภัยทางน้ํา”
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จัดอบรมหลักสูตร “การกู้ภัยทางน้ํา” ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน ๒ รุ่น ๑๑๓ คน
อบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (AYNTHESIZER)
ปี ง บประมาณ ๒๕๕๕ จั ด อบรมหลั ก สู ต ร การใช้ วิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่
(AYNTHESIZER) ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร
จํานวน ๓ รุ่น ๖๐๐ คน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
(Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน(Community Based Disaster Risk
Management : CBDRM)
- จัดอบรมในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ รุ่น รวม ๗๐ คน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้นําชุมชนและประชาชนตําบลท่าไม้ อําเภอพรานกระต่าย จํานวน ๔
หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๒/บ้านคลองแม่ระกา หมู่ที่ ๔/บ้านท่าไม้ หมู่ที่ ๗/บ้านหนองจระเข้ และหมู่ที่ ๑๐/บ้าน
คลองสงกรานต์
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 สถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม 
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 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 สรุปผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 การดําเนินงานตามเป้าหมายบันทึกข้อตกลง (MOU) 

เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕
ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร
เรื่อง

เป้าหมาย

ดําเนินการ คงเหลือ

แผนที่ ๓ .แผนปราบปรามยาเสพติด
(Supply)
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหา
๔๗๐ ราย
๖๙๙ ราย
สําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด
๙๓ ราย
๑๒๐ราย
(มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า
๕๔ ราย
๑๐๐ ราย
(หมายจับ)
๔) จัดชุดปิดล้อม กวาดล้าง ตรวจค้น
อย่างน้อยอําเภอละ
ดําเนินการแล้ว
๑ ชุด
๕) จัดชุดปฏิบัติการปิดล้อม กวาดล้าง
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/
ดําเนินการแล้ว
ตรวจค้น ออกตรวจ
เดือน
๖) ดําเนินการต่อข้อร้องเรียนของ
ทุกเรื่อง
ดําเนินการแล้ว
ประชาชน

หมายเหตุ
เกินเป้าหมาย
+๒๒๙

+ ๒๗ มูลค่า
๒๖,๗๓๖,๓๖๖ บ.
+๔๖

. ผอ.สพป.กพ.เขต ๑,๒/ผอ.สพม.เขต ๔๑/ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฯ
เรื่อง
แผนที่ ๓ .แผนสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด
๑) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
(นร.ชั้นป.๖ จํานวน ๕๐%)
2) เสริมสร้างกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง
เป้าหมายในสถานศึกษา
๔) จัดชุดตํารวจประสานงานประจํา
โรงเรียน
๕) จัดตั้งเครือข่ายพนักงานส่งเสริม
ความประพฤติ

เป้าหมาย

ดําเนินการ

คงเหลือ

หมายเหตุ
เกินเป้าหมาย

๔,๔๘๖ คน

๑๐,๐๒๕ คน

-

+ ๕,๕๓๙ คน

๑๓๕ ร.ร.

๑๗๔ ร.ร.

-

+๓๙

๑๓๕ ร.ร.

๑๗๔ ร.ร.

-

+๓๙

๑ จังหวัด /ทุก อ.

ดําเนินการแล้ว รวม ๑๒
เครือฯ
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. พัฒนาการจังหวัดกําแพงเพชร
เรื่อง
แผนที่ ๓ แผนสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด
๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่
ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม
๒) สร้าง ๑ อําเภอ ๑ ศูนย์การเรียนรู้
๓) เพิ่มจํานวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
๔) จัดชุดปฏิบัติการ/ชุดวิทยากร
กระบวนการ
๕) จัดชุดวิทยากรกระบวนการกองทุน
แม่ของแผ่นดิน

เป้าหมาย

ดําเนินการ คงเหลือ

หมายเหตุ
เกินเป้าหมาย

๑๓๕ ม/ช

๑๓๕ ม/ช

-

๑๑ แห่ง
๒๐ ม/ช

๑๑ แห่ง
๓๔ ม.

-

อําเภอละ ๑ ชุด

ดําเนินการแล้ว

อําเภอละ ๑ ชุด

ดําเนินการแล้ว

+๑๔

๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร
เรื่อง
แผนที่ ๒ .แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/
ผู้ติด (Demand)
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบ
สมัครใจ
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษาฯ
(๘๐%)
๓) จัดตั้ง ๑ อําเภอ ๑ ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
๔) จัดตั้งชุดวิทยากรครู ก.,ข.
๕) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้าน Demand

เป้าหมาย

ดําเนินการ คงเหลือ

๒,๖๐๐ คน

๒,๖๐๐ คน

-

๒,๐๘๐ คน

๒,๐๘๐ คน

-

อําเภอละ ๑ ค่าย

ดําเนินการแล้ว

จังหวัด ๑ ชุด
อําเภอ ๑๑ ชุด
จังหวัด ๑ แห่ง
อําเภอ ๑๑ แห่ง

ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว

หมายเหตุ
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๕. ผู้อํานวยการคุมประพฤติจังหวัดกําแพงเพชร
เรื่อง
แผนที่ ๒ .แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/
ผู้ติด (Demand)
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบ
บังคับบําบัด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษาฯ
(๘๐%)
๓) จัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
(บังคับ)

เป้าหมาย

ดําเนินการ คงเหลือ

หมายเหตุ
เกินเป้าหมาย

๓๙๔ คน

๑,๒๔๘ คน

-

๓๑๕ คน

๓๑๕ คน

-

๑ แห่ง

+๕๘๔

(กรมทหารพรานที่ ๓๕ อ.คลองลาน)

๖.ผู้บัญชาการเรือนจํากลางกําแพงเพชร
เรื่อง
แผนที่ ๒ .แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/
ผู้ติด (Demand)
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบ
ต้องโทษ
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษาฯ
(๘๐%)
๓) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลด้าน Demand
๔) ปิดล้อม ตรวจค้น กวาดล้างเรือนจํา

เป้าหมาย

ดําเนินการ คงเหลือ

หมายเหตุ
เกินเป้าหมาย

๑๕๘ คน

๒๖๗ คน

-

๑๒๖ คน

๑๒๖ คน

-

จังหวัด ๑ ศูนย์
อย่างน้อยเดือนละ
๑ ครั้ง

ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว

เป้าหมาย

ดําเนินการ คงเหลือ

+๑๐๙

๗. ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร
เรื่อง

แผนที่ ๑ แผนสร้างพลังสังคมและพลัง
ชุมชนยาเสพติด
๑) หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ ป รากฏข่ า วสาร
๘๕๗ ม/ช
ได้รับการแก้ไข
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
๘๕๗ ม/ช
๑๒ ขั้นตอน
๓) ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารอํ า เภอ/ชุ ด วิ ท ยากร อําเภอละ ๑ ชุด
กระบวนการ
๔) จัดชุดจัดระเบียบสังคมขจัดภัยเสี่ยง จังหวัด ๑ ชุด
รอบสถานศึกษา
อําเภอ ๑๑ ชุด
๕ ) จั ด ตั้ ง ผู้ ป ร ะ ส า น พ ลั ง แ ผ่ น ดิ น หมู่บ้านละ ๒๕ คน
(ตาสับปะรด)

๘๕๗ ม/ช

-

๘๕๗ ม/ช

-

ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
๒๔,๕๗๕
คน

หมายเหตุ
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๘. นายกเทศมนตรีเมืองกําแพงเพชร
เรื่อง
แผนที่ ๑ แผนสร้างพลังสังคมและพลัง
ชุมชนยาเสพติด
๑) หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ ป รากฏข่ า วสาร
ได้รับการแก้ไข
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
๑๒ ขั้นตอน
แผนที่ ๒ การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติด ตามผู้เ สพที่ผ่า นการบําบั ดรั กษา
ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓) สร้าง ๑ ชุมชน ๑ ศูนย์การเรียนรู้การ
ป้องกันยาเสพติด
๔) ชุดปฏิบัติการ/ชุดวิทยากร
กระบวนการ

เป้าหมาย

ดําเนินการ คงเหลือ

๑๗ ชุมชน

๑๗ ชุมชน

-

๑๗ ชุมชน

๑๗ ชุมชน

-

-

ร่วม ศพส.อ.เมืองฯ

-

ร่วม ศพส.อ.เมืองฯ

๑ ชุมชน

ดําเนินการแล้ว

อําเภอละ ๑ ชุด

ดําเนินการแล้ว

หมายเหตุ

 การดําเนินงานตามเป้าหมายบันทึกข้อตกลง (MOU) 

เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕
ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร กับ นายอําเภอทุกอําเภอ
)

อ.เมืองกําแพงเพชร
เรื่อง

เป้าหมาย

ดําเนินการ

คงเหลือ หมายเหตุ

๒๐๒ ม/ช
๒๐ ม/ช

๒๐๒ ม/ช
๒๐ ม/ช

-

๖๙๗ คน
๕๕๘ คน

๗๐๖ คน
๕๕๘ คน

-

(+๙)

๑๖๖ ราย
๓๘ ราย
๒๓ ราย

๓๔๓ ราย
๓ ราย
๒๘ ราย

-

(+๑๑๗)
(+๑๓)
(+๕)

๑. แผนสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
%) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข
&) เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม

๒. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓. แผนการปราบปรามยาเสพติดบังคับใช้กฎหมาย
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหาสําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า (หมายจับ)
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อ.ขาณุวรลักษบุรี
เรื่อง

เป้าหมาย

ดําเนินการ

คงเหลือ หมายเหตุ

๑๑๑ ม/ช
๑๖ ม/ช

๑๑๑ ม/ช
๑๖ ม/ช

-

๓๘๔ คน
๓๐๗ คน

๕๖๑ คน
๕๕๕ คน

-

(+๑๗๗)
(+๒๔๘)

๕๔ ราย
๑๒ ราย
๙ ราย

๙๒ ราย
๑๓ ราย
๑๑ ราย

-

(+๓๘)
(+๑)
(+๒)

เป้าหมาย

ดําเนินการ

๑. แผนสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
%) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข
&) เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม

๒. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓. แผนการปราบปรามยาเสพติดบังคับใช้กฎหมาย
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหาสําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า (หมายจับ)

)

อ.คลองขลุง
เรื่อง

คงเหลือ หมายเหตุ

๑. แผนสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
%) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข
&) เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม

๒. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓. แผนการปราบปรามยาเสพติดบังคับใช้กฎหมาย
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหาสําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า (หมายจับ)

เกินเป้า
๙๔ ม/ช

๙๔ ม/ช
๑๕ ม/ช

-

๒๘๒ คน ๒๙๑ คน
๒๒๖ คน ๒๒๖ คน

-

(+๙)

๔๓ ราย

-

(+๓๗)

๑๕ ม/ช

๑๑ ราย
๕ ราย

๘๐ ราย
๑๔ ราย
๑๕ ราย

(+๓)

(+๑๐)
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4) อ.ไทรงาม
เรื่อง

เป้าหมาย

ดําเนินการ

คงเหลือ หมายเหตุ

๑. แผนสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
%) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข
&) เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม

๒. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓. แผนการปราบปรามยาเสพติดบังคับใช้กฎหมาย
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหาสําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า (หมายจับ)

เกินเป้า
๕๖ ม/ช
๑๒ ม/ช

๕๖ ม/ช
๑๒ ม/ช

-

๑๗๘ คน
๑๔๒ คน

๒๐๐ คน
๑๗๘ คน

-

(+๒๒)
(+๓๖)

๒๓ ราย
๔ ราย
๒ ราย

๒๕ ราย
๖ ราย
๕ ราย

-

(+๒)

เป้าหมาย

ดําเนินการ

(+๒)
(+๓)

๕) อ.ลานกระบือ
เรื่อง

คงเหลือ หมายเหตุ

๑. แผนสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
%) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข
&) เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม

๒. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓. แผนการปราบปรามยาเสพติดบังคับใช้กฎหมาย
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหาสําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า (หมายจับ)

เกินเป้า
๖๐ ม/ช
๑๑ ม/ช

๖๐ ม/ช
๑๑ ม/ช

-

๑๕๒ คน
๑๒๒ คน

๑๕๒ คน
๑๒๒ คน

-

๓๒ ราย
๔ ราย
๑ ราย

๔๒ ราย
๕ ราย
๖ ราย

-

(+๑๐)
(+๑)
(+๕)
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๖) อ.พรานกระต่าย
เรื่อง

เป้าหมาย

ดําเนินการ

คงเหลือ หมายเหตุ

๑. แผนสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
%) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข
&) เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม

๒. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓. แผนการปราบปรามยาเสพติดบังคับใช้กฎหมาย
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหาสําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า (หมายจับ)

เกินเป้า
๑๐๖ ม/ช ๑๐๖ ม/ช
๑๓ ม/ช ๑๓ ม/ช

-

๒๗๐ ราย ๒๗๑ ราย
๒๑๖ ราย ๒๓๐ ราย

-

(+๑)
(+๑๔)

๔๓ ราย
๗ ราย
๓ ราย

๗๒ ราย
๘ ราย
๔ ราย

-

(+๒๙)

เป้าหมาย

ดําเนินการ

(+๑)
(+๑)

๗) อ.คลองลาน
เรื่อง

คงเหลือ หมายเหตุ

๑. แผนสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
%) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข
&) เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม

๒. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓. แผนการปราบปรามยาเสพติดบังคับใช้กฎหมาย
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหาสําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า (หมายจับ)

เกินเป้า
๖๓ ม/ช
๑๐ ม/ช

๖๓ ม/ช
๑๐ ม/ช

-

๒๑๒ คน
๑๗๐ คน

๒๒๗ คน
๑๗๐ คน

-

(+๑๕)

๓๒ ราย
๕ ราย
๔ ราย

๓๘ ราย
๖ ราย
๖ ราย

-

(+๖)
(+๑)

(+๒)
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๘) อ.ทรายทองวัฒนา
เรื่อง

เป้าหมาย

ดําเนินการ

คงเหลือ หมายเหตุ

๑. แผนสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
%) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข
&) เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม

๒. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓. แผนการปราบปรามยาเสพติดบังคับใช้กฎหมาย
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหาสําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า (หมายจับ)

เกินเป้า
๓๗ ม/ช
๙ ม/ช

๓๗ ม/ช
๙ ม/ช

-

๙๗ คน
๗๗ คน

๑๑๒ คน
๑๐๑ คน

-

(+๑๕)
(+๒๔)

๒๔ ราย
๔ ราย
๒ ราย

๓๒ ราย
๙ ราย
๑๙ ราย

-

(+๘)
(+๕)
(+๑๗)

เป้าหมาย

ดําเนินการ

๙) อ.ปางศิลาทอง
เรื่อง

คงเหลือ หมายเหตุ

๑. แผนสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
%) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข
&) เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม

๒. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓. แผนการปราบปรามยาเสพติดบังคับใช้กฎหมาย
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหาสําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า (หมายจับ)

เกินเป้า
๓๖ ม/ช
๙ ม/ช

๓๖ ม/ช
๙ ม/ช

-

๑๑๕ คน
๙๒ คน

๑๔๖ คน
๑๑๘ คน

-

๑๖ ราย
๒ ราย
๑ ราย

๑๖ ราย
๒ ราย
๑ ราย

-

(+๓๑)
(+๒๖)
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๑๐) อ.บึงสามัคคี
เรื่อง

เป้าหมาย

ดําเนินการ

คงเหลือ หมายเหตุ

๑. แผนสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
%) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข
&) เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม

๒. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓. แผนการปราบปรามยาเสพติดบังคับใช้กฎหมาย
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหาสําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า (หมายจับ)

เกินเป้า
๒๗ ม/ช
๑๐ ม/ช

๒๗ ม/ช
๑๐ ม/ช

-

๑๐๔ คน
๘๓ คน
๑๖ ราย
๒ ราย
๑ ราย

๑๑๐ คน
๑๑๐ คน
๑๖ ราย
๒ ราย
๒ ราย

-

เป้าหมาย

ดําเนินการ

(+๖)
(+๒๗)

(+๑)

๑๑) อ.โกสัมพีนคร
เรื่อง

คงเหลือ หมายเหตุ

๑. แผนสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
%) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไข
&) เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม

๒. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑) บําบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) ติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ไม่ให้กลับมาเสพซ้ําอีก
๓. แผนการปราบปรามยาเสพติดบังคับใช้กฎหมาย
๑) การจับกุมผู้กระทําความผิดข้อหาสําคัญและรายย่อย
๒) ดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด (มูลค่าทรัพย์)
๓) ดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดค้างเก่า (หมายจับ)

เกินเป้า
๓๕ ม/ช
๑๐ ม/ช

๓๕ ม/ช
๑๐ ม/ช

-

๑๐๙ คน
๘๗ คน

๑๖๑ คน
๑๐๕ คน

-

(+๕๒)
(+๑๘)

๒๑ ราย
๔ ราย
๓ ราย

๒๑ ราย
๕ ราย
๓ ราย

-

(+๑)
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 การศึกษา 
ส่วนราชการ/สถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
รวม

สถานศึกษา
(แห่ง)
รัฐ
เอกชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ครู-อาจารย์
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
(คน)
(คน)
รัฐ
เอกชน
รัฐ
เอกชน

๒๐๖

๒๑

๒,๒๑๔

๓๗๒

๓๔,๒๓๓

๙,๘๘๓

๑๙๒

๑๔

๑,๑๘๕

๒๗๑

๒๗,๒๖๖

๑๒,๘๖๓

๓๒

-

๑,๔๕๑

-

๒๙,๔๔๔

-

๔

๑

๒๗๐

๓๕

๔,๖๐๘

๗๐๓

๑

-

๓๑๖

-

๗,๗๙๕

-

๑๑

-

๑๘๒

-

๒๔๕,๙๑๑

-

๔๔๖

๓๗

๕๕๔๔

๖๕๙

๓๕๑,๓๐๗

๒๓,๓๑๕

 การสาธารณสุข 
ปัจจุบันจังหวัดกําแพงเพชรมีการขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้าน
ตําบลทั่วทั้งจังหวัด กล่าวคือในระดับอําเภอมีโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งยกเว้นอําเภอโกสัมพีนคร กําลัง
ดําเนินการก่อสร้าง มีจํานวนเตียงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนประมาณ ๘๖๙ เตียง
สําหรับในระดับตําบลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบลให้บริการด้านสาธารณสุขทั้ง ๔ มิติได้แก่
งานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรคและงานฟื้นฟูสุขภาพ ครบทุกตําบล
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หากเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อ
ประชากรพบว่า แพทย์มีสัดส่วน ๑ ต่อ ๘,๑๗๐ คน, ทันตแพทย์ ๑ ต่อ ๒๐,๗๗๔ คน , เภสัชกร ๑ ต่อ
๑๔,๕๔๒ คน ,พยาบาล ๑ ต่อ ๑,๑๐๓ คน
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ตารางที่ ๑๔.๑ แสดงอัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขทุกสังกัดต่อประชากร
ประเภทบุคลากร

จํานวน

อัตราส่วนต่อประชากร
เขต ๑๘
ประเทศ
(GIS- ๑๓ มี.ค. ๕๕) (GIS – ๑๓ มี.ค. ๕๕)
๑ : ๔,๗๘๗
๑ : ๕,๓๑๑

แพทย์

๘๙

กําแพงเพชร
(๑๓ มี.ค. ๕๕)
๑ : ๘,๑๗๐

ทันตแพทย์

๓๕

๑ : ๒๐,๗๗๔

๑ : ๑๕,๖๐๘

๑ : ๑๗,๒๔๔

เภสัชกร

๕๐

๑ : ๑๔,๕๔๒

๑ : ๑๐,๒๖๓

๑ : ๑๒,๑๒๑

พยาบาลวิชาชีพ

๖๕๙

๑ : ๑,๑๐๓

๑ : ๘๔๑

๑ : ๙๕๒

ข้อมูลประชากรเดือน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๗๒๔,๙๕๘ คน

อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ มีอัตราส่วนที่
เกินเกณฑ์ของเขต และระดับประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาการให้บริการไม่ครอบคลุมประชากร และเป็นภาระ
หนักแก่บุคลากร

ตารางที่ ๑๔.๒ แสดงสถานบริการทางสาธารณสุขแยกรายอําเภอ ปี ๒๕๕๔
โรงพยาบาล
รพ.สต สอ.สังกัด อบต. ศูนย์บริการเทศบาล
๔๑๐เตียง ๖๐ เตียง ๓๐ เตียง ๑๐ เตียง
อ.เมืองกําแพงเพชร
๑
๑
๒๘
๓
อ.ขาณุวรลักษบุรี
๑
๑๗
๑
๑๒
๒
อ.คลองขลุง
อ.พรานกระต่าย
๑
๑๕
อ.ไทรงาม
๑
๙
อ.ลานกระบือ
๑
๘
๑
อ.คลองลาน
๑
๑๐
๑
๔
อ.ทรายทองวัฒนา
อ.ปางศิลาทอง
๑
๕
อ.บึงสามัคคี
๑
๖
อ.โกสัมพีนคร
๘
รวม
๑
๔
๕
๑
๑๒๒
๒
๔
สถานที่

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขกําแพงเพชร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ )
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ตารางที่ ๓ แสดงสถานบริการทางสาธารณสุขแยกรายอําเภอ ปี ๒๕๕๔

สถานที่
อ.เมืองกําแพงเพชร
อ.ขาณุวรลักษบุรี
อ.คลองขลุง
อ.พรานกระต่าย
อ.ไทรงาม
อ.ลานกระบือ
อ.คลองลาน
อ.ทรายทองวัฒนา
อ.ปางศิลาทอง
อ.บึงสามัคคี
อ.โกสัมพีนคร
รวม

ร้าน
คลินิก
คลินิก
สถาน
ขายยา
รพ.
แพทย์ ทันตกรรม พยาบาล ปัจจุบัน
(มีเภสัชกร)
๒
๓๒
๙
๑๗
๒๗
๖
๒
๑๒
๑๐
๖
๒
๑๒
๓
๒
๑
๑๒
๒
๒
๘
๘
๑
๑๕
๑
๗
๒
๑
๖
๑
๑
๓
๑
๗
๑
๒
๒
๕๒
๑๔
๑๐๑
๔๗

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขกําแพงเพชร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ )

 ศาสนา 
จํานวนวัด

จํานวนที่พักสงฆ์
จํานวนพระภิกษุ
จํานวนสามเณร
จํานวนศาสนสถานอื่น

๔๙๓

วัด จําแนกเป็น
- มหานิกาย ๔๗๐ วัด
- ธรรมยุต ๒๓ วัด
- วิสุงคามสีมา ๑๔๓ วัด
- สํานักสงฆ์ ๓๕๐ วัด
๒๕๔
แห่ง
๔,๔๕๘
รูป
๒๒ แห่ง จําแนกเป็น
- โบสถ์คาธอลิก ๗ แห่ง
- โปแตสแต้นท์ ๑๔ แห่ง
- มัสยิด
๑ แห่ง

ร้านขายยา
(บรรจุเสร็จ)

ร้าน
ขายยา
(แผนโบราณ)

๒๒
๑๐
๙
๙
๕
๒
๗
๓
๓
๑
๗๑

๒๑
๑๐
๖
๑
๔
๒
๒
๑
๐
๔
๑
๕๒
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 วัฒนธรรม 
จําแนกเป็น
อุทยานประวัติศาสตร์
พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกําแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
สภาวัฒนธรรมจังหวัด
สภาวัฒนธรรมอําเภอ
สภาวัฒนธรรมตําบล
โบราณสถาน

๑
๑
๑
๑๕
๑๒
๑
๑
๑๑
๗๔
๑๑๒

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

 ประเพณี 
 ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง
ตั้งแต่สมัยโบราณ บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดกําแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองต่างๆ หลายเมือง
เช่น เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองคณฑี เมืองไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร และเมืองพาน ต่อมาในภายหลัง
เมืองต่าง ๆ ได้ล่มสลายไปตามความเปลี่ยนแปลงของระบบการปกครอง และกาลเวลาจนกระทั่งเหลือแต่เมือง
ชากังราว และกลายเป็นจังหวัดกําแพงเพชรในปัจจุบัน ในสมัยแผ่นดินพระเจ้าลิไทหรือพระเจ้าทรงธรรมแห่ง
กรุงสุโขทัย เป็นสมัยที่ศาสนาพุทธรุ่งเรืองมากมีการประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วทุกหัวระแหง จาก
ศิลาจาลึกนครชุมที่พบในจังหวัดกําแพงเพชร ทําให้ทราบว่าได้มีการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศ
ศรีลังกา มาบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
พร้อมทั้งได้นําต้นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว้ที่ด้านหลังองค์เจดีย์ด้วย ซึ่งปรากฏให้เห็นตราบเท่าทุกวันนี้
เป็นประเพณีของชาวไทยสมัยโบราณ เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสามหรือวันมาฆบูชา เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดินก็จะนํา
ผู้ครองนคร เจ้าเมืองน้อยใหญ่ พร้อมทั้งเหล่าไพร่ฟ้าข้าราชบริพารและประชาชน จัดตกแต่งขบวนเป็น
พยุยาตรา พากันไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุ เป็นประจํา เรียกสั้นๆ ว่าพากันไป
“นบพระ”และเนื่ อ งจากการเดิ น ทางติ ด ต่ อ คมนาคมในสมั ย ก่ อ นเป็ น ไปด้ ว ยความยากลําบาก ต้อง
เดินทางด้วยเท้า พาหนะก็มีแต่ช้าง ม้า วัว ควาย และเกวียนเท่านั้น กว่าจะเดินทางไปถึง และนมัสการพระ
บรมธาตุเสร็จเรียบร้อยก็มืดค่ํา จึงจําเป็นต้องค้างพักแรมกันในบริเวณวัดต่อจนรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งจะได้
กลับ เป็นธรรมดาของชาวไทยทั่วไป ซึ่งมีอารมณ์ศิลปินประจําใจ เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากต่างท้องถิ่นกันด้วย จึงจัดการแสดงการละเล่นต่างๆ ประกวดประชันแข่งขันกัน
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละหมู่บ้านเรียกกันว่า“เล่นเพลง”

- 54 ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกําแพง

จังหวัดกําแพงเพชร เป็นจังหวัดที่นิยมปลูกกล้วยไข่กันมาก จนกลายเป็นพืชผลเศรษฐกิจทํารายได้เข้า
จังหวัดปีหนึ่งๆ ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ทําให้ “กล้วยไข่” กลายเป็นพืชมีราคาขึ้นมาทันที และทําให้
กําแพงเพชรเป็นเมืองที่มีฉายาว่า“เมืองกล้วยไข่”โด่งดังไปทั่ว วิธีการส่งเสริมทางด้านการตลาดกล้วยไข่ที่
หน่วยราชการและผู้ประกอบการทําสวนกล้วยไข่ช่วยกันจนประสบความสําเร็จมากทางหนึ่ง นั่นคือการจัด
กิจกรรมของงานให้เกี่ยวข้องกับกล้วยไข่ โดยยึดแนวคตินิยมทางพื้นฐานพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธนิยมทําบุญ
เดือน ๑๐ หรือ “สารทไทย” สําหรับชาวกําแพงเพชรที่ฟื้นฟูประเพณีโบราณให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการ
ขายกล้วยไข่ของตนในฤดูกาลนี้ ก็เพราะกล้วยไข่มีผลผลิตออกชุกในช่างเดือนกันยายนนี้พอดี และของหวาน
ที่นิยมทํากันในงานสารทไทยนี้ก็คือ “กระยาสารท” รสชาติค่อนข้างหวานจัด จึงต้องรับประทานกับกล้วยไข่
เป็น “เครื่องเคียง” ที่สําคัญมาก “งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกําแพง” จึงเกิดขึ้นอย่างง่ายๆ เป็น
ครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๒๔ ในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกําแพง นอกจากจะมีกิจกรรมหลากหลาย
เช่น การประกวดรถที่ตกแต่งจากต้นและเครือกล้วยไข่ การแข่งขันการกวนกระยาสารท การประกวด
กล้วยไขดิบ – สุก การประกวดธิดากล้วยไข่ เป็นต้น ยังมีกิจกรรมที่สําคัญอีกอย่าง คือการทอดผ้าป่าแถว
ที่แต่เดิมเกิดขึ้นที่วัดบาง ตําบลในเมือง โดยจะจัดพิธีทอดผ้าป่าแถวในวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕
ค่ําของทุกปี แต่ภายหลังได้มีการนําพิธีทอดผ้าป่าแถวมาเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่
เมืองกําแพง เริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ ของทุกปี เป็นการ
จําลองพิธีทอดผ้าป่าแถวที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร อีกทางหนึ่ง
 เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกําแพงเพชร

งานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน“เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกําแพงเพชร” ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจานด่วน
ยอดนิยมของคนกําแพงเพชร ที่มีความอร่อยหลากรส-หลายประเภท เช่น บะหมี่ชากังราว ก๋วยเตี๋ยวไทย
โบราณ ก๋วยเตี๋ยวไก่ ผัดไทย และผัดซีอื๊วจังหวัดกําแพงเพชรจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจําทุกปีราวต้น
เดือนธันวาคม มีการออกร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านอาหารพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อ ให้นักท่องเที่ยวเลือกรับประทานได้
ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น และทัศนียภาพอันงดงามของบริเวณริมฝั่งแม่น้ําปิง
แข่งเรือยาวประเพณีลําน้ําปิงกําแพงเพชร

จังหวัดกําแพงเพชร มีแม่น้ําเป็นสายเลือดไหลผ่านหล่อเลี้ยงชาวกําแพงเพชร ชั่วกัปชั่วกัลป์
ประชาชนตลอดฝั่งแม่น้ําได้อาศัยลําน้ําปิง เป็นแหล่งประกอบอาชีพและเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญใน
อดีต และจุดเด่นของลําแม่น้ําปิงที่ไหลผ่านในจังหวัดกําแพงเพชรได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด เนื่องจากมีน้ําใส
สะอาดหาดทรายขาวและมีค วามกว้ างทั ศ นีย ภาพงดงามกระแสน้ําไม่เ ชี่ ย ว เนื่อ งจากมี ฝายน้ํ าล้ น ท่ อ
ทองแดงและฝายน้ําล้นวังบัว เป็นตัวหยุดกระแสน้ําให้สงบ จากความงดงามและศักยภาพของสายน้ํา
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร จึงได้ฟื้นฟูประเพณีแข่งขันเรือยาวในแม่น้ําปิงชิงถ้วย
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณท่าน้ําหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
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 '( ก) 
วิสัยทัศน์
ผู้นําการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิน่ มรดกโลก

พันธกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

ค่านิยมร่วม
บริการด้วยใจ (Service Mind)
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
มีมนุษยสัมพันธ์
ทํางานเป็นทีม (Teamwork)
บูรณาการทํางานร่วมกัน
ประสานสัมพันธ์
ช่วยเหลือเกื้อกูลและให้กําลังใจซึ่งกันและกัน
เคารพในหลักประชาธิปไตย
มีเป้าหมายในการทํางานร่วมกัน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result-oriented)
ใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
มุ่งเน้นคุณภาพ และทํางานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ประเมินกระบวนการทํางานและผลสําเร็จของงาน
นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สังคม กฎหมาย
ตรงต่อเวลา มีวินัย และความรับผิดชอบ
มีจริยธรรมในบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
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กล้าตัดสินใจ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
กล้าคิด และกล้านําเสนอ
มีวิสัยทัศน์/คิดนอกกรอบ
ใฝ่เรียนรู้
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
มีจินตนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
ส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล
พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์หลัก
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการสู่สากล
โครงสร้างพื้นฐานมีศักยภาพและเอื้อต่อการเกษตรและการท่องเที่ยว
สังคม/ชุมชน และปัจจัยพื้นฐานมีศักยภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรและการท่องเที่ยว
โครงการแผนพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๖
จากศักยภาพและสภาพปัญหาของจังหวัดกําแพงเพชรที่กล่าวข้างต้น จังหวัดกําแพงเพชรได้กําหนดวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาจังหวัด ได้แก่ “ผู้นําการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก” โดยมีแผน
ยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๖ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
จํานวน ๓ โครงการ รวมงบประมาณ ๖๙,๘๐๐,๓๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล
จํานวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๖,๕๒๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเกษตรและการท่องเที่ยว จํานวน
๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๖๔,๗๐๓,๕๐๐ บาท
รวมงบประมาณดําเนินการปี ๒๕๕๖ จํานวน ๑๕๑,๐๒๓,๘๐๐ บาท

คณะทํางานจัดทําบรรยายสรุปจังหวัดกําแพงเพชร
ที่ปรึกษา
นายวันชัย สุทิน
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์
นายประธาน ดวงพัตรา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร

คณะทํางาน
๑. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
หัวหน้าคณะทํางาน
๒. ผู้แทนปลัดจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๓. ผู้แทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๔. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๕. ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๖. ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๗. ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๘. ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๙. ผู้แทนแรงงานจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๑๐. ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๑๑. ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๑๒. ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๑๓. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๑๔. ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๑๕. ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๑๖. ผู้แทนคลังจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๑๗. ผู้แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๑๘. ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๑๙. ผู้แทนหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร
คณะทํางาน
๒๐. ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คณะทํางาน
๒๑. ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คณะทํางาน
๒๒. ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑
คณะทํางาน
๒๓. ผู้แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน

๒๔. ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๒๕. ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้กําแพงเพชร
คณะทํางาน
๒๖. ผู้แทนหัวหน้าศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๒๗. ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๒๘. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
๒๙. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
เลขานุการคณะทํางาน
๓๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กลุม่ งานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน
๓๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กลุม่ งานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทํางาน

กองบรรณาธิการ
นายชัยยงค์ วุฒิมานานนท์
นางกุลดา พันธ์เตี้ย
นางสาวจีรประภา สายัณห์
นายคณิศร ทองรักษ์
นายกิติพงษ์ กันฟอง
น.ส.พิมพัตรา โหง้วประสิทธิ์

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รวบรวมและจัดทําโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๕๐๐๔-๗ โทรสาร ๐๕๕-๗๐๕๐๙๙ (มท.) ๑๖๐๒๖,๑๖๐๐๖
E-mail : kamphaengphet@moi.go.th
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