ขอมูลสําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี
สภาพพื้นที่และเขตติดตอ
กาญจนบุรีเปนเมืองเกาแกที่มีประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนานในอดีตเคยเปนเมืองหนา
ดานการทําศึกสงครามกับสหภาพพมา สภาพภูมิประเทศเต็มไปดวย ภูเขา ปาไมนานาพันธุมีพื้นที่ใหญ
เปนลําดับที่ 3 ของประเทศ เนื้อที่ 19,483 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,176,968 ไร เปน
พื้นที่ปาไมประมาณ 7.4 ลานไร เปนพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 2.5 ลานไร มีอาณาเขตติดตอกับ
สหภาพพมาระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร ประกอบดวยชองทางเขาออก ประมาณ 43 ชองทาง
จังหวัดกาญจนบุรีอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 129 กิโลเมตร
ตามเสนทางสายนครปฐม – บานโปง – กาญจนบุรี
อาณาเขต
ทิศเหนือ

ติดตอ

จังหวัดตากและอุทัยธานี

ทิศใต

ติดตอ

จังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอ
ติดตอ

จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม
สหภาพพมา

2
เขตการปกครองและประชากร
- แบงเขตการปกครองออกเปน
13 อําเภอ 95 ตําบล 959 หมูบาน
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง
เทศบาลตําบล 33 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 86 แหง
- ประชากร จํานวน 835,282 คน แยกเปนเพศชาย 421,707 คน
ประชากรเพศหญิง 413,575 คน ( ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2550 )
ขอมูลดานเศรษฐกิจ
- ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GROSS PROVINCIAL PRODUCT ; GPP)
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี ในป 2549 มีผลิตภัณฑมวลรวม 61,853 ลานบาท
เปนลําดับที่ 23 ของประเทศ (ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยของประเทศ 120,037 ลานบาท) รายไดเฉลี่ย
73,231 บาท/คน/ป เปนลําดับที่ 31 ของประเทศ (รายไดเฉลี่ยของประเทศ 103,030 บาท)
( แหลงที่มาของขอมูล GPP : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ )
รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับการผลิตตางๆ สาขาอุตสาหกรรม รอยละ 21.59 คิดเปนมูลคา 13,351
ลานบาท สาขาการคาสงและคาปลีก รอยละ20.24 คิดเปนมูลคา 12,517 ลานบาท สาขาเกษตรกรรม รอยละ 19.28
คิดเปนมูลคา 11,924 ลานบาท และอื่น ๆ รอยละ 38.89 คิดเปนมูลคา 24,061 ลานบาท
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 4.35
สาขา

รายได (ลานบาท)

รอยละ

1. สาขาอุตสาหกรรม

13,351

21.59

2. สาขาการคาสงและคาปลีก

12,517

20.24

3. สาขาเกษตรกรรม

11,924

19.28

4. สาขาอื่นๆ

24,061

38.89

- พืชเศรษฐกิจทีส่ ําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ไดแก ออย ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด
พืชผัก และผลไมหลายชนิด
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- ดานรายไดประชากร
- จากการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2550 ของจังหวัดกาญจนบุรี
พบวาประชากรมีรายไดโดยเฉลี่ย 44,470 บาท /คน /ป
- อําเภอมีรายไดต่ําสุดตามลําดับ คือ อําเภอสังขละบุรี (29,330 บาท) อําเภอ
ทามะกา (37,291 บาท) และอําเภอเลาขวัญ (38,388 บาท)
- มีครัวเรือนยากจน (รายไดต่ํากวา 20,000 บาท /คน /ป) รวม 321 ครัวเรือน
ขอมูลดานการพัฒนา
- งบประมาณ
จังหวัดกาญจนบุรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้น
10,225.958 บาท โดยแยกเปน
- งบประจํา 7,420.592 บาท
- งบลงทุน 2,805.366 บาท
 ในป 2551 จังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนงาน
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด งบประมาณ 148.68 ลานบาท
1. งบดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด เปนเงิน 134 ลานบาท
2. งบขับเคลื่อนวิสัยทัศนอยูดีมีสุข 14.68 ลานบาท

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 8 โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ. หนองปรือ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ. ทองผาภูมิ
โครงการศูนยบริการพัฒนาและสวนไมดอกไมหอมไทย อ.เมืองฯ
โครงการพัฒนาบานองหลุ อ.ศรีสวัสดิ์
โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อ.ไทรโยค
7. โครงการพระราชดําริลาํ ตะเพิน
8. โครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
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ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด
ดานการทองเที่ยว
จังหวัดกาญจนบุรีมีแหลงทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพอยูเปนจํานวนมาก แบงเปน
(1). แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชน
น้ําตกเอราวัณ น้ําตกหวยแมขมิ้น
ถ้ําธารลอด ถ้ําดาวดึงส การเดินปา
ชมธรรมชาติ การลองแกง ฯลฯ

(2). แหลงทองเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร เชน
สะพานขามแมน้ําแคว อุทยานประวัตศิ าสตรสงครามเกาทัพ อุทยาน
ประวัติศาสตรเมืองสิงห สุสานทหารสัมพันธมิตร
พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชองเขาขาด
ฯลฯ

(3). แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสราง เชน เขื่อนวชิราลงกรณ เขือ่ นศรีนครินทร และวัดตางๆ
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รายไดจากการบริการและการทองเทีย่ ว
- ป 2547 มีจํานวนนักทองเที่ยว 5.2
รายไดจากการทองเทีย่ ว 9,767.17
- ป 2548 มีจํานวนนักทองเที่ยว 4.5
รายไดจากการทองเทีย่ ว 7,602.64
- ป 2549 มีจํานวนนักทองเที่ยว 4.6
รายไดจากการทองเทีย่ ว 8,096.02
- ป 2550 มีจํานวนนักทองเที่ยว 4.7
รายไดจากการทองเทีย่ ว 8,812.73

ลานคน
ลานบาท
ลานคน
ลานบาท
ลานคน
ลานบาท
ลานคน
ลานบาท

10,000.00
8,000.00

9,767.17

8,096.02 8,812.73
7,602.64
ป 2547

6,000.00

ป 2548
4,000.00

ป 2549

2,000.00

ป 2550

0.00
(ลานบาท)

ดานการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุ รีมีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 2.5 ลานไร โดยมีการทําการเกษตร
อุตสาหกรรม คือ
- พื้นที่ปลูกออย 797,327 ไร
800,000.00
797,327
700,000.00
ผลผลิต
7,722,796 ตัน
600,000.00
- ขาวโพดฝกออน 166,652 ไร
ปลูกออย
500,000.00
ผลผลิต
255,757 ตัน
ขา วโพดหวาน
400,000.00
300,000.00
- ขาวโพดหวาน 70,188 ไร
ขา วโพดฝกออน
166,652
200,000.00
70,188
ผลผลิต
112,634 ตัน
หนอไมฝรั่ง
8,269
100,000.00
- หนอไมฝรั่ง
8,269 ไร
0.00
(ไร)
21,198 ตัน
ผลผลิต
ดานการคาชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี มีแนวชายแดนติดตอสหภาพพมา ระยะทางประมาณ
370 กิโลเมตร มีชองทางเขา-ออกตามแนวชายแดน
ประมาณ 43 จุด โดยมีจุดผอนปรนทางการคาชั่วคราว
จํานวน 1 ชองทาง คือ ดานพระเจดียสามองค
อําเภอสังขละบุรี และยังมีจุดที่เปนชองทาง
เขา-ออกที่มีศักยภาพสามารถจะพัฒนาเปนจุดผานแดน
ชั่วคราว หรือจุดผอนปรนทางการคาได คือ
1). ชองทางบานพุน้ํารอน อําเภอเมืองกาญจนบุรี
2). ชองทางบานอีตอง อําเภอทองผาภูมิ
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มูลคาการคาชายแดน (รวมมูลคาการนําเขากาซธรรมชาติ)
ป
2546
2547
2548
2549
2550

สงออก (ลานบาท)
708
747
336
225
192

นําเขา (ลานบาท)
43,786
44,459
61,725
77,636
79.353

ดุลการคา (ลานบาท)
-43,078
-43,712
-61,389
-77,411
-79,161

มูลคาการคาชายแดน (ไมรวมมูลคาการนําเขากาซธรรมชาติ)
ป
2546
2547
2548
2549
2550

สงออก (ลานบาท)
708
747
336
225
192

นําเขา (ลานบาท)
33
118
140
109
1,078

แนวทางการพัฒนาจังหวัด
- จุดเดนของจังหวัดกาญจนบุรี
1. มีแหลงทองเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ
2. อยูใกลกรุงเทพมหานครฯ การคมนาคมสะดวก
3. มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ
4. มีแหลงประวัติศาสตรและโบราณสถาน
ฯลฯ
- จุดดอยของจังหวัดกาญจนบุรี
1. ปญหาที่ดิน ที่ดินสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิ์
2. ปญหาชนกลุมนอยและแรงงานตางดาว
3. ขาดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ฯลฯ

My Document/ขอมูลทั่วไป

ดุลการคา (ลานบาท)
+675
+629
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- วิสัยทัศนจงั หวัดกาญจนบุรี
“ เปนศูนยกลางการทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ แหลงผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
ประตูการคาชายแดน และมุง พัฒนาสูคุณภาพชีวติ ที่ยั่งยืน”
- พันธกิจ
1. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การคาการบริการ
เพื่อใหมีคุณภาพและสรางรายไดแกประชาชน
2. บริหารจัดการพัฒนาและจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลระหวางการพัฒนากับการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และสิ่งแวดลอม
3. ทําใหจังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองนาอยู
4. พัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อสรางความ
พึงพอใจและความเชื่อมั่นใหกับประชาชน รวมถึงการสรางการมีสวนรวมในกระบวนการการพัฒนาและ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
- คานิยมในการปฏิบัติงาน
1. ทํางานเปนทีม โดยมีวิสัยทัศนรวมกัน
2. ทํางานในเชิงรุกและสรางสรรค
3. ใหการบริการประชาชนที่ดี และมีคุณภาพ
4. โปรงใสและเปนธรรม
5. การมีสวนรวมของประชาชน
- ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เปาประสงค
- เพิ่มรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว
- แหลงทองเที่ยวมีคุณภาพ
- เพิ่มมูลคาผลผลิตของสินคาผลิตภัณฑชุมชน
และทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ
- การพัฒนาและยกระดับแหลงทองเที่ยวการบริการและความปลอดภัย
- พัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยว
- สงเสริมดานการตลลาดและการประชาสัมพันธทางการทองเที่ยว
- สงเสริมการรวมกลุมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลคาผลผลิต
ของสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
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2. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินคาเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
เปาประสงค
- เพิ่มมูลคาและการสงออกสินคาเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
- เพิ่มการใชพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
กลยุทธ
- พัฒนาระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของ
สินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
- พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร
- เสริมสรางเครือขายการศึกษาและการวิจัย และประสาน
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผูผลิตสินคาเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
- สนับสนุนการผลิตพลังงานจากชีวมวล
- สงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม
3. สงเสริมการคาชายแดน
เปาประสงค
- พัฒนาและยกระดับการคาชายแดน
กลยุทธ
- พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนโดยการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาและ
ยกระดับจุดผอนปรนทางการคาใหเปนจุดผานแดน
ถาวร
4. ยกระดับคุณภาพชีวติ
เปาประสงค
- ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
- เปนสังคมแหงการเรียนรู ประชาชนมีการศึกษา
ตลอดชีวิต สังคมมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ
- สงเสริมความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
ความมีระเบียบวินัย
- สงเสริมสังคมและเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน
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- สงเสริมครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีความเขมแข็ง
- พิทักษ คุมครองสิทธิแ์ ละชวยเหลือกลุมเปาหมายพิเศษ
และผูดอยโอกาส
- สงเสริมการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวติ แบบยั่งยืนทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัด
การศึกษาแบบอัธยาศัย
- ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
- สงเสริมจริยธรรมแกเยาวชนและประชาชนตามหลักคําสอนของศาสนา
- พัฒนาการศึกษานําไปสูความเปนเลิศอยางมีคุณธรรมและความสุข
- สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน
- อนุรักษและสงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นให
สอดคลองกับวิถีชวี ิตชุมชน

5. พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงค
- เพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อถือใหแกประชาชนในการปฏิบตั ิงานของหนวยงาน
ภาครัฐและกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
กลยุทธ
- ปรับปรุงรูปแบบการทํางานอํานวยควายสะดวกลดขั้นตอน และกระบวนการขยายการ
ใหบริการประชาชน
- ใหมีการบังคับใชกฎหมายเพื่อสรางความสงบเรียบรอยในสังคม
- ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
- วางมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
6. สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เปาประสงค
- ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
- ทองถิ่นมีความเขมแข็งและบริหารจัดการภารกิจของตนไดอยางดี
กลยุทธ
- สงเสริมใหประชาชนมีวิถีชวี ิตตามระบอบประชาธิปไตย
- สงเสริมบทบาทผูนําชุมชนหรือปราชญทองถิ่น
ในการสรางความคิดเห็นในกิจการบานเมือง
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7. การรักษาความมั่นคงชายแดน
เปาประสงค
- มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและระบบบริหาร
วิกฤติการณที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบการปองกันการลักลอบเขาเมือง
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
- ระบบการบริหารจัดการสถานะและการจัดระเบียบแรงงานตางดาวที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
- จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ใหมีความพรอมตอการเผชิญสถานการณ
และปญหา
- แกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไมมีสถานภาพที่ชัดเจนใหสมดุล
ระหวางสิทธิพื้นฐานกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ
- แกไขปญหาผูล ักลอบเขาเมืองและแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย โดยการพัฒนา
ระบบการตรวจคนเขาเมือง การสกัดกั้นการปราบปรามและการจัดระเบียบ
แรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย
8. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสิง่ แวดลอม
เปาประสงค
- การคมนาคม การขนสง การสงเสริมสนับสนุนและการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
- อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
- พัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงใหสอดคลองกับการพัฒนาของกลุมจังหวัด
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
- สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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