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ประวัติความเป็นมา 
 
 

 
 

จังหวัดราชบุรี มีช่ืออันเป็นมงคลยิ่งหมายถึง “เมืองพระราชา” 
เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค้น
ของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่น้ํา
แม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และ
มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและ
โบราณวัตถุจํานวนมาก ทําให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนต้ังถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้
ตั้งแต่ยุคหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่
ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้เคยดํารงตําแหน่ง
หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่ง
ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญ 
เป็นสมรภูมิการรบหลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ได้ยกทัพมาต้ังรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายครั้ง 
ครั้งที่สําคัญที่สุด คือ สงครามเก้าทัพ ต่อมา พ.ศ.2360 ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างกําแพงเมืองใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําแม่
กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ.2437 ได้ทรง
เปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาค โดยรวมหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ใกล้ชิดกันต้ังขึ้นเป็นมณฑล และได้รวมเมือง
ราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 เมือง 
ต้ังขึ้นเป็นมณฑลราชบุรี โดยต้ังที่บัญชาการมณฑล ณ เมืองราชบุรี ทางฝั่งขวาของแม่น้ําแม่กลอง (ต่อมาเป็น
ที่ต้ังของศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่าและในปัจจุบันเป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี) 

ต่อมาในปี พ.ศ.2440 ได้ย้ายที่บัญชาการเมืองราชบุรี จากฝั่งซ้ายกลับมาต้ังรวมอยู่แห่งเดียวกับ
ศาลาว่าการมณฑลราชบุรี ทางฝั่งขวาของแม่น้ําแม่กลอง จนถึง พ.ศ.2476 เมื่อได้มีการยกเลิกการปกครอง
แบบมณฑลทั้งหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็นจังหวัดราชบุรีจนถึงปัจจุบัน 
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สภาพทั่วไปของจังหวัด  
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในพื้นที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตกห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 

100 กิโลเมตรมีพ้ืนที่ 3,247 ล้านไร่ หรือ 5,196 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเนื้อที่ภาคตะวันตก 
8 จังหวัด มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนสันปัน
น้ํา ระยะความยาว 73 กิโลเมตร มีแม่น้ําแม่กลองเป็นแม่น้ําสายหลักไหลผ่านจังหวัดราชบุรีในเขตพื้นที่อําเภอบ้าน
โป่ง โพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรีเป็นระยะทาง 67 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะคือ 
(1) พื้นที่ภูเขาสูง ได้แก่บริเวณเขตแดนด้านทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์และเขตแดนด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรีมีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าดิบป่าเบญจ
พรรณป่าเต็งรังและป่าไผ่ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่ 200 เมตรถึง 1,100 เมตร สภาพเนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นดินทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีปฏิกิริยาเป็นกรด ดินอุ้มน้ําได้น้อยอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง
อําเภอบ้านคาและด้านทิศตะวันตกของอําเภอปากท่อ 

(2) พื้นที่ราบสูง ได้แก่บริเวณถัดจากเทือกเขามาทางด้านทิศตะวันออกจนถึง
ตอนกลางของพื้นที่จังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและเป็นลอนลาดมีแม่น้ําภาชีและลําห้วยสาขาเป็นสายน้ําหลัก
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูง สภาพเหมาะกับการปลูกพืชไร่ 
และไม้ผล อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอสวนผึ้งอําเภอบ้านคาอําเภอจอมบึงและด้านทิศตะวันตกของอําเภอปากท่อ 
เมืองราชบุรี โพธารามและอาํเภอบ้านโป่ง 
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(3) พื้นที่ราบลุ่ม ได้แก่บริเวณสองฝั่งแม่น้ําแม่กลองและด้านทิศตะวันออกของ
จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี มีระบบชลประทานแม่กลองที่เป็นระบบชลประทานขนาดใหญ่ สภาพดิน
เป็นดินร่วนและดินร่วนปนเหนียว เหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชผัก อยู่ในเขตอําเภอจอมบึง ปากท่อเมืองราชบุรี 
บางแพ โพธารามและอําเภอบ้านโป่ง 

(4) พื้นที่ราบลุ่มต่ํา ได้แก่บริเวณทิศตะวันออกของจังหวัด บริเวณตอนปลายของ
แม่น้ําแม่กลองที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่ราบลุ่ม มีลําคลองและคูน้ําที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําแม่กลองอยู่
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1- 2 เมตรสภาพดินค่อนข้างเป็นเนื้อดินเหนียว ระบายน้ําเลว มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ใช้ทํานาและยกร่องเพื่อปลูกพืชสวนและพืชผัก อยู่ในเขตอําเภอวัด
เพลง และอําเภอดําเนินสะดวก 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 

 จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สามารถ
แบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี้ 

 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมช่วงนี้ได้รับอิทธิพล
จากลมตะวันออกและลมฝ่ายใต้พัดผ่านทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป อาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน (สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559) 

 ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ 
 - ช่วงแรก ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมช่วงนี้ได้รับอิทธิพล

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน แต่เนื่องจากมีเทือกเขา
ตะนาวศรีก้ันอยู่ จึงทําให้พ้ืนที่ติดเทือกเขาได้รับปริมาณฝนไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไปตกแถบลุ่มน้ําแม่
กลองและด้านตะวันออกของจังหวัด 

 - ช่วงที่สอง ประมาณเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้ได้รับ
อิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือมาปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรี ทําให้มีฝนตกชุกและตก
หนักแถบอําเภอสวนผึ้ง บ้านคา จอมบึง และอําเภอโพธาราม ทําให้เกิดอุทกภัยและน้ําป่าไหลหลากจาก
เทือกเขาเป็นประจําทุกปี 

ปริมาณฝนมากที่สุดต่อเดือน วัดได้441.5 มิลลิเมตร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2548 
ปริมาณฝนมากที่สุดต่อปี  วัดได้ 1,513.1 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ.2539 
ปริมาณฝนน้อยที่สุดต่อปี  วัดได้ 902.7 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ.2536 
 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศ

หนาวเย็นเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดนําเอาความหนาวเย็นและแห้งมาปกคลุม 
ทําให้พ้ืนที่ตามเชิงเขา หุบเขาแถบอําเภอสวนผึ้ง บ้านคา จอมบึง และอําเภอปากท่อ มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ทุกปี (สถิติอุณหภูมิตํ่าที่สุดวัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542) 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี
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การปกครอง ประชากรและชาติพันธุ ์ 
 
 

 เขตการปกครอง 
  จังหวัดราชบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อําเภอ 101 ตําบล 977 หมู่บ้าน 69 ชุมชน 
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 
   การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีหน่วยงานราชการที่อยู่ ในความ
ควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย 
  (1) ส่วนราชการในระดับจังหวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 32 หน่วยงานและหน่วยราชการบริหารส่วนกลาง จํานวน 78 หน่วยงาน 
  (2) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน 112 แห่ง ประกอบด้วย  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
    เทศบาลเมือง 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองบ้านโป่ง เมืองโพธาราม 

และเทศบาลเมืองท่าผา 
    เทศบาลตําบล 30 แห่ง  
    องค์การบริหารส่วนตําบล 77 แห่ง 
 แสดงการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดราชบุรี 

 

ลําดับ อําเภอ ต้ังเมื่อ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จํานวน(แห่ง) 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบจ. 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต.
 ตําบล หมู่บ้าน ชุมชน

1 เมืองราชบุร ี

ร.ศ.116 430.298 21 187 35 1 1 4 17 
2 บ้านโป่ง ร.ศ. 116 366.559 14 183 24 - 2 4 11 

3 โพธาราม  
พ.ศ. 2436 417.009 18 156 10 - 1 8 11 

4 ดําเนินสะดวก  
ก่อน พ.ศ. 2400 210.271 13 105 - -  - 5 8 

5 ปากท่อ 

ร.ศ.118 757.835 12 85 - -  - 2 10 
6 จอมบึง  

พ.ศ. 2438 772.054 6 90 - -  - 2 6 
7 บางแพ 

พ.ศ. 2457 172.597 7 65 - -  - 2 4 
8 สวนผึ้ง  

พ.ศ. 2517 1,005.08 4 37 - -  - 2 4 
9 บ้านคา 

พ.ศ. 2540 1,026.867 3 41 - -  -  - 3 
10 วัดเพลง  

พ.ศ. 2453 37.892 3 28 - -  - 1 3 
รวม 5,196.462 101 977 69 1 4 30 77 

หมายเหตุ : ตําบลจํานวน 104 ตําบล แยกตําบลในการปกครองท้องที่ จํานวน 101 ตําบล การปกครองท้องถิ่น (อยู่ในเขตเทศบาลเมือง) 
จํานวน 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลหน้าเมือง เทศบาลเมืองราชบุรี ตําบลบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง และตําบลโพธารามเทศบาลเมืองโพธาราม 

 

 ประชากรจังหวัดราชบุรี 
 

เพศ จํานวน 
ประชากรชาย 425,677 คน 
ประชากรหญิง 447,424 คน 

รวม 873,101 คน 
จํานวนครัวเรือน 319,619 ครัวเรือน 

ท่ีมา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
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 ศาสนา  
  ประชากรในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๑๖ นับถือศาสนาคริสต์
ร้อยละ๐.๗๙นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๐.๐๓ โดยมีวัดในพระพุทธศาสนา ๓92 วัด โบสถ์ในคริสต์ศาสนา
19 แห่งและมัสยิด 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น ๔28 แห่ง แยกตามอําเภอดังนี้ตาราง 
 
    ตารางแสดงจํานวนวดั ทีพ่กัสงฆ์ โบสถ์ มัสยิด ศูนย์อบรมจริยธรรมฯ และศูนยพ์ระพทุธศาสนา 

อําเภอ 

จํานวน โบสถ์
คริสต์
จํานวน 
(แห่ง) 

มัสยิด
จํานวน 
(แห่ง) 

มหานกิาย 
จํานวน 
(แห่ง) 

ธรรมยตุ 
จํานวน 
(แห่ง) 

ทีพ่กัสงฆ ์
(แห่ง) 

อนัมนกิาย
จํานวน 
(แห่ง) 

เมืองราชบุรี 82 ๑6 5 - 3 1 
บ้านโป่ง ๕๖ 3 - ๑ 7 1 
โพธาราม ๗4 1 10 - - 2 
ดําเนินสะดวก ๒7 - - - 2 - 
ปากท่อ 58 6 19 - 1 - 
จอมบึง 33 3 19 - 3 - 
บางแพ ๒6 5 1 - - - 
วัดเพลง ๗ - - - 1 - 
สวนผึ้ง ๑7 4 28 - 2 - 
บ้านคา 14 5 16 - - - 
รวม ๓94 43 98 ๑ 19 4 

   ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุร ีและ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕62)  
 
 ชาตพิันธ์ุ 
  จังหวัดราชบุรีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธ์ุมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม
และประเพณีอันเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลเพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริมให้เมือง
ราชบุรีเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมเป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพื้นเมืองหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่
บริเวณชายแดนระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อพยพเข้ามาต้ังรกรากทําให้เมืองราชบุรี
ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติรวม ๘ ชาติพันธ์ุ ดังนี้ 
  ๑) ชาวไทยพื้นถ่ินราชบุรีอาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอบางแพได้แก่ตําบลโพหักตําบลวังเย็น และ
อําเภอวัดเพลงได้แก่ตําบลวัดเพลงและตําบลจอมประทัด 
  ๒) ชาวไทยเชื้อสายจีนราชบุรี มักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองหรือตลาดคือย่านที่การคมนาคม
สะดวกในอดีต ได้ยึดทําเลที่อยู่ริมแม่น้ําอยู่คละปะปนกับชาวท้องถิ่นอื่นๆชุมชนของชาวจีนที่อาจเทียบได้ว่าเป็น
“ไชน่าทาวน์แห่งราชบุรี” ได้แก่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเขตเทศบาลอําเภอบ้านโป่งและเขตเทศบาลอําเภอ
โพธาราม 
  ๓) ชาวไทยเชื้อสายเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองราชบุรีได้แก่ตําบลหน้าเมืองห้วยไผ่
คุ้งกระถินคุ้งน้ําวนและตําบลพงสวาย อําเภอปากท่อได้แก่ตําบลปากท่อยางงามดอนทรายบ่อกระดานและตําบลหนอง
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กระทุ่ม อําเภอโพธารามได้แก่ตําบลบางโตนดและตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอบางแพได้แก่ตําบลบางแพวัดแก้ววัง
เย็นและตําบลหัวโพ อําเภอวัดเพลงได้แก่ตําบลวัดเพลงและตําบลเกาะศาลพระ 
  ๔) ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงราชบุรี  ชาวกะเหรี่ยงราชบุรีก็คือประชากรประจําท้องที่ที่มี
บรรพบุรุษเคยเคลื่อนย้ายไปมามีความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอ่ืนๆเช่นนําของป่ามาแลกเปลี่ยนกับชาวเมืองราชบุรีมี
วิถีการดํารงชีพด้วยการทําไร่ทํานาและหาของป่ามีภาษาพูดเป็นของกลุ่มตนเอง อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง
ได้แก่ตําบลสวนผึ้งและตําบลตะนาวศรีอําเภอบ้านคาได้แก่ตําบลบ้านคาและตําบลบ้านบึงอําเภอปากท่อได้แก่
ตําบลยางหัก 
  ๕) ชาวไทยเชื้อสายมอญราชบุรี  อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอบ้านโป่งได้แก่ตําบลบ้านม่วงคุ้ง
พะยอมและตําบลนครชุมน์ อําเภอโพธารามได้แก่ตําบลคลองตาคตสร้อยฟ้าดอนกระเบื้องและตําบล 
โพธาราม 
  ๖) ชาวไทยเชื้อสายลาวโส้ง (โซ่ง) ราชบุรี ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดเพชรบุรีและ
บางส่วนมาจากจังหวัดนครปฐม อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังนี้อําเภอดําเนินสะดวกได้แก่ตําบลดอนคลังและตําบล 
บัวงามอําเภอปากท่อตําบลห้วยยางโทน อําเภอจอมบึงตําบลจอมบึง และอําเภอบางแพ ตําบลดอนคา 
  ๗) ชาวไทยเชื้อสายไทยยวนราชบุรีกระจายอยู่ในพื้นที่อําเภอต่างๆคือ อําเภอเมืองราชบุรี
ได้แก่ตําบลคูบัวห้วยไผ่ดอนตะโกอ่างทองเจดีย์หักหินกองและตําบลดอนแร่ อําเภอโพธารามได้แก่ตําบลหนอง
โพอําเภอบ้านโป่งได้แก่ตําบลหนองปลาหมอและตําบลหนองอ้ออําเภอปากท่อได้แก่ตําบลอ่างหินทุ่งหลวงและ
ตําบลบ่อกระดานอําเภอจอมบึงได้แก่ตําบลรางบัวอําเภอบางแพได้แก่ตําบลวัดแก้วอําเภอสวนผึ้งได้แก่ตําบลป่า
หวายและตําบลท่าเคย 
  ๘) ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองราชบุรีได้แก่ตําบล 
เขาแร้งอําเภอโพธารามได้แก่ตําบลบ้านสิงห์บ้านฆ้องบ้านเลือกและตําบลดอนทรายอําเภอบ้านโป่งได้แก่ตําบล
กรับใหญ่หนองกบปากแรตหนองอ้อและตําบลท่าผา อําเภอจอมบึงได้แก่ตําบลจอมบึงและตําบลปากช่อง 
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สภาพเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

 ภาคเกษตร 
 จังหวัดราชบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ณ 
ราคาประจําปี ๒๕60 เท่ากับ ๑72,591 ล้านบาท มีมูลค่าลดลงจากปี ๒๕59 จํานวน 2,051 ล้านบาท  
โดยมีสาขาการผลิตที่สําคัญอันดับที่ ๑ คือ  สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า ๔1,476 ล้านบาทโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ขึ้นอยู่กับการผลิตนอกภาคเกษตรมีมูลค่า ๑47,114 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.24 และการผลิตภาคการเกษตร มีมูลค่า ๒5,๔77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.77 การผลิตทั้ง ๒ ภาค
จําแนกออกเป็น ๑๖ สาขา ดังนี้ 

๑. สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มูลค่า ๒5,477 ล้านบาท ร้อยละ 14.77 
๒. สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า 41,476 ล้านบาท ร้อยละ 24.04 
๓. สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา มูลค่า 38,403 ล้านบาท รอ้ยละ 22.25 
๔. สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ มูลค่า ๑5,982 ล้านบาท ร้อยละ 9.26 
๕.* สาขาอื่นๆ (๑๒ สาขา) มลูค่า 51,250 ล้านบาท ร้อยละ 29.70 

 
 ๑) พื้นทีก่ารเกษตรจังหวดัราชบรุ ี
 ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกข้าวใน
เขตที่ราบลุ่มแม่น้ําแม่กลอง มีการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ เช่น มีการปลูกข้าวมากในพื้นที่ อ.ปากท่อ, อ.เมือง
ราชบุรี, อ.โพธาราม พ้ืนที่ ๕3,035 ไร่ 48,411.77 ไร่ และ 47,996.77 ตามลําดับ มีการปลูกพืชไร่ ใน
พ้ืนที่ อ.จอมบึง, อ.บ้านคา, อ.โพธาราม พ้ืนที่ 121,243.25 ไร่, 90,560 ไร่ และ 63,851.90 ไร่ 
ตามลําดับ การปลูกไม้ผล ปลูกมากในพื้นที่ อ.ดําเนินสะดวก, อ.เมืองราชบุรี, อ.บางแพ พ้ืนที่ปลูก 47,939ไร่, 
12,823 ไร่ และ 10,418 ไร่ ตามลําดับ  นอกจากนั้นเป็นการปลูกมะม่วง ชมพู่ทับทิมจันทร์ องุ่น และเป็น
การปลูกพืชผัก ซึ่งสิ่งที่จังหวัดจะให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้ํา และดิน ที่มีคุณภาพ และมีความเพียงพอต่อการส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรปลอดภัยที่เป็น
มิตรกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการส่งเสริมการเกษตรนาข้าว พืชผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้
ประดับของจังหวัด ซึ่งเป็นผลผลิตหลักสําคัญ ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางแสดงพืน้ที่การทาํการเกษตรในจงัหวัดราชบรุี ปี ๒๕๕๗ – ๒๕61 

อําเภอ 
พ้ืนที่ทําการเกษตร (ไร่) 

ทํานา ทําไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ไม้ดอกไม้
ประดับ 

ปี ๒๕๕๗ 
เมืองราชบุรี ๕๘,๐๐๗ ๑๙,๙๗๔ ๗,๕๔๐ ๑๒,๘๓๕ ๑๔,๖๒๑ ๕๖๕ 
บางแพ ๑๕,๓๘๕ ๒,๓๙๒ ๑,๘๓๑ ๑๒,๐๔๖ ๒,๓๐๓ ๘๓๑ 
บ้านโป่ง ๖๒,๑๑๙ ๔๒,๔๐๒ ๖,๙๐๘ ๔,๕๑๙ ๑,๒๕๗ ๓๙๗ 
จอมบึง ๓๙,๘๕๘ ๑๕๑,๐๑๖ ๑๑,๕๓๕ ๔,๓๒๒ ๑๘,๗๙๕ ๖๙๒ 
ดําเนินสะดวก ๑,๔๑๗ ๕๗๒ ๑๑,๘๕๘ ๕๕,๑๙๙ ๒๕,๒๒๙ ๗๗๗ 
ปากท่อ ๗๐,๗๒๙ ๓๒,๒๒๖ ๑๔,๘๘๖ ๑๐,๘๕๒ ๒๑,๙๘๘ ๒๙๒ 
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อําเภอ 
พ้ืนที่ทําการเกษตร (ไร่) 

ทํานา ทําไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ไม้ดอกไม้
ประดับ 

โพธาราม ๕๖,๘๙๑ ๖๑,๑๘๒ ๓,๒๗๓ ๔,๑๒๐ ๓,๓๐๑ ๑,๔๙๑ 
วัดเพลง ๖,๕๓๘ 0 ๑,๓๕๒ ๙๑๓ ๕,๔๗๙ 0 
สวนผึ้ง ๗๘๓ ๔๑,๓๖๔ ๓,๕๘๗ ๗,๗๕๑ ๒๒,๒๙๙ ๗๑ 
บ้านคา ๗๖ ๑๐๕,๐๙๐ ๔,๖๗๘ ๓,๒๓๕ ๑๕,๖๘๑ ๑๘ 

รวม ๓๑๑,๘๐๓ ๔๕๖,๒๑๘ ๖๗,๔๔๘ ๑๑๕,๗๙๒ ๑๓๐,๙๕๓ ๕,๑๓๔ 
ปี ๒๕๕๘ 
เมืองราชบุรี ๔๙,๖๑๗ ๑๙,๙๗๔ ๗,๕๔๐ ๑๒,๘๓๕ ๑๔,๖๒๑ ๕๖๕ 
บางแพ ๑๕,๓๔๓ ๒,๓๙๒ ๑,๘๓๑ ๑๒,๐๔๖ ๒,๓๔๕ ๘๓๑ 
บ้านโป่ง ๖๐,๖๓๔.๗๕ ๔๓,๐๗๕ ๖,๘๑๐.๗๕ ๔,๕๑๒.๒๕ ๑,๓๘๙.๕๐ ๓๖๔ 
จอมบึง ๓๕,๒๑๔ ๑๒๐,๕๗๐ ๑๑,๙๙๘ ๔,๑๙๔ ๑,๗๓๕.๘๙ ๖๒๗ 
ดําเนินสะดวก ๑,๔๑๕ ๕๗๒ ๑๑,๒๑๓ ๕๕,๔๒๘ ๒๖,๑๔๕ ๖๖๐ 
ปากท่อ ๖๓,๒๘๒ ๓๒,๒๒๖ ๑๔,๘๖๖ ๑๐,๘๕๒ ๒๑,๙๘๘ ๒๙๒ 
โพธาราม ๕๖,๘๙๑.๐๐ ๖๑๗๐๖.๒๕ ๓,๔๑๖ ๔,๒๓๖ ๓,๓๒๗.๕๐ ๑,๔๙๙ 
วัดเพลง ๖,๕๓๘ 0 ๑,๓๕๒ ๙๑๓ ๕,๔๗๙ 0 
สวนผึ้ง ๔๔๗ ๓๘,๓๘๘ ๓,๔๙๐ ๗,๗๙๒ ๒๒,๖๗๐ ๗๘ 
บ้านคา ๒๐ ๑๐๔,๒๙๐ ๔,๖๗๘ ๓,๒๘๕ ๑๕,๖๘๑ ๑๓ 

รวม ๒๘๙,๔๐๑.๗๕ ๔๒๓,๑๙๓ ๖๗,๑๙๔.๗๕ ๑๑๖,๐๙๓.๒๕ ๑๑๕,๓๘๑.๘๙ ๔,๙๒๙ 
ปี ๒๕๕๙ 
เมืองราชบุรี ๕๕,๕๐๖ ๑๗,๘๑๐ ๗,๘๗๘ ๑๒,๙๑๒ ๑๔,๖๑๒ ๕๐๓ 
บางแพ ๑๓,๖๐๔ ๒,๓๕๗ ๒,๑๐๗ ๑๒,๖๘๑ ๓,๖๐๕ ๑,๐๗๗ 
บ้านโป่ง ๕๕,๑๓๐ ๔๕,๑๒๗ ๖,๘๒๖ ๔,๕๕๖.๒๕ ๑,๓๘๙.๕๐ ๓๖๔ 
จอมบึง ๓๔,๕๓๗ ๑๒๑,๓๑๘.๒๕ ๑๑,๐๕๙.๕๐ ๔,๒๔๗ ๑๘,๑๗๑.๑๔ ๖๒๗ 
ดําเนินสะดวก ๒๕๓ ๕๓๒ ๑๐,๓๙๖ ๔๗,๙๑๙ ๓๕,๐๖๒ ๖๔๕ 
ปากท่อ ๕๖,๒๑๑ ๓๔,๗๗๐ ๑๔,๘๖๖ ๑๐,๘๗๘ ๒๑,๙๖๔ ๒๙๒ 
โพธาราม ๕๐,๗๗๘.๒๖ ๖๓,๗๘๑.๙๐ ๓,๖๖๗.๕๐ ๔,๔๗๕ ๒,๒๔๕ ๑,๔๙๐ 
วัดเพลง ๖,๕๓๘ 0 ๑,๓๕๒ ๙๓๑ ๕,๔๗๙ 0 
สวนผึ้ง ๓๖๔ ๒๙,๙๗๔ ๔,๒๒๕ ๗,๘๒๕ ๒๐,๒๑๒ ๘๖.๕ 
บ้านคา ๒๐ ๑๐๔,๒๙๐ ๔,๖๗๘ ๓,๒๘๕ ๑๕,๖๘๑ ๑๓ 

รวม ๒๗๒,๙๔๑ ๔๑๙,๙๖๐ ๖๗,๐๕๕ ๑๐๙,๗๐๖ ๑๓๘,๔๒๑ ๕,๐๙๘ 
ปี 2560 
เมืองราชบุรี 37,616 19,974 7,463 12,824 14,302 482 
บางแพ 3,890 2,357 1,872 10,418 5,953 747 
บ้านโป่ง 42,606 45,127 6,823 4,556 1,389 343 
จอมบึง 24,027 121,243 12,223 4,247 18,171 627 
ดําเนินสะดวก 341 532 10,397 47,919 35,062 645 
ปากท่อ 52,530 32,226 14,865 10,952 21,988 292 
โพธาราม 42,279 62,534 3,807.5 4,475 4,145 1,517 
วัดเพลง 5,183 0 1,352 913 5,479 0 
สวนผึ้ง 309 30,057 4,222 7,682 20,212 88 
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อําเภอ 
พ้ืนที่ทําการเกษตร (ไร่) 

ทํานา ทําไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ไม้ดอกไม้
ประดับ 

บ้านคา 9 89,779 4,433 5,441 16,220 23 
รวม 208,790 403,829.25 67,459.50 109,327.25 142,921.50 4,765.75 

ปี 2561 
เมืองราชบุรี 48,411.77 18,067 7,370 12,823 12,026 319 
บางแพ 3,552 2,184 1,874 10,418 5,953 768 
บ้านโป่ง 47,679.50 46,193.50 4,369.25 4,324.25 2,178.50 350 
จอมบึง 34,738 121,243.25 12,223.75 4,247 18,081 627 
ดําเนินสะดวก 264 532 10,287 47,939 35,252 645 
ปากท่อ 53,035 35,641 15,955.50 9,574 22,680 293 
โพธาราม 47,996.77 63,851.90 3,829.50 4,615 4,284.50 1,510.75 
วัดเพลง 5,912 0 1,352 913 5,479 0 
สวนผึ้ง 389 31,684 4,129 7,707 20,375 87 
บ้านคา 61 90,560 4,468 3,219 15,240 9 

รวม 242,039.04 409,956.65 65,857.75 105,779.25 141,649 4,608.25 
ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ณ เดือนมิถุนายน 2562 
  
 ๒) พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี 
  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่มีการเพาะปลูกมาก ๕ ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มะพร้าวน้ําหอม
สับปะรด(โรงงาน) และมันสําปะหลัง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ข้าว  
  จากสถิติข้อมูลการเกษตร ปี ๒๕๕๙ ข้าวนาปี มีพ้ืนที่ปลูก ๒๗๘,๓๑๕ ไร่ ผลผลิต

เฉลี่ย ๖๗๕ กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม ๑๘๖,๔๗๑ ตัน ข้าวนาปรัง พ้ืนที่ปลูก ๑๑,๓๗๒ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๖๙๓ 
กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม ๗,๘๒๑ ตัน เนื่องจากการวิเคราะห์สภาพน้ําต้นทุนจากสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ํา
ต้นทุนในลุ่มน้ําแม่กลอง มีอยู่ประมาณ ๔,๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ส่งผลให้ปริมาณน้ําที่มีไม่เพียงพอต่อการทํานาปรังเป้าหมายการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด จึงเน้นที่การ
บริหารจัดการน้ํา การเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน การเพิ่มพ้ืนที่กักเก็บน้ําในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งพิจารณาถึง
ความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการจัดสร้างแก้มลิงตลอดลําน้ําหลักของจังหวัด เพื่อรองรับการเกษตร  
และลดปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มศักยภาพในการทํานาปรังของจังหวัด 

 มะพร้าวน้ําหอม 
 จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ําหอมมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากดินมี
คุณลักษณะที่เหมาะสม ทําให้ปลูกมะพร้าวน้ําหอมได้คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศมีปริมาณสูงขึ้น ผู้ส่งออกต้องการผลผลิตจํานวนมากขึ้น มีผู้รับซื้อ โรงงานแปร
รูปต้ังใหม่มากขึ้น มีผลทําให้ราคาสูงขึ้น จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นในช่วง ๒ – ๓ ปีนี้ โดยเป้าหมาย
ในทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดคือการพัฒนาระบบการปลูกโดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย การส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมการปลูกที่สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และการจัดการศัตรูพืช นอกจากนั้นยังเน้นการ 
เพิ่มค่าของการปลูกมะพร้าวน้ําหอมทั้งการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาการแปรรูปในรูปแบบ



ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี หน้า 11 
 

ของวิสาหกิจชุมชน เพื่อการหนุนเสริมเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งการสร้างความแตกต่างโดยการปลูกมะพร้าว
น้ําหอมอินทรีย์ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม 

 สบัปะรดโรงงาน 
  สับปะรดโรงงานของจังหวัดราชบุรี พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอบ้านคา ปาก
ท่อ จอมบึง และสวนผึ้ง สับปะรด “ราชบุรี” เป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี มี
พ้ืนที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เป้าหมายทางยุทธศาสตร์คือการ
พัฒนาระบบการจัดการแปลงสับปะรด โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการโลจิ
สติกส์ผลผลิตทางการเกษตรสู่โรงงาน รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตให้เพียงพอ และมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

 มันสําปะหลัง 
  มันสําปะหลังเป็นพืชที่ปลูกเฉพาะพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ใช้น้ําฝนเป็นหลัก  
ทําให้พ้ืนที่ปลูกคงที่ มีการเพิ่มหรือลดลงในปริมาณที่ไม่สูงนัก เนื่องจากพื้นที่เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นได้ยาก 
รูปแบบการพัฒนาของยุทธศาสตร์จึงเน้นที่การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และการลดต้นทุนในการทําการเกษตรของ
เกษตรกร  
 ๓) การปศุสัตว์  
  จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ เน้นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
ลดและเลิกใช้สารเคมีเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดโรคและมีความสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เลี้ยงและผู้บริโภคลด
ต้นทุนการผลิต ใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์เพื่อให้เกษตรกรมีกินมีใช้ภายในครัวเรือน 
เหลือจึงจําหน่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ เน้นพัฒนาปรับระบบการเลี้ยงให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม ควบคุมระบบ
การเลี้ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio security) เน้นการผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคต้ังแต่ฟาร์มถึง
โต๊ะอาหาร และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ราชบุรี เป็นเมืองเกษตรสีเขียว หรือ Green City ดังแสดงการ
เลี้ยงสัตว์ในตาราง ดังนี้ 
 
ตารางแสดงการเลี้ยงสตัว์ในจังหวดัราชบรุี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕61 

อําเภอ 
ชนิดสัตว์ (ตัว) 

โคเนื้อ  โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 
ปี ๒๕๕๗ 
เมืองราชบุรี ๑๒,๔๒๕ ๓๕๓ - ๓๔๘,๑๔๒ ๑,๔๒๑,๖๗๐ ๑๕,๕๑๒ ๑,๗๖๐ - 
จอมบึง ๑๕,๗๗๑ ๑,๗๑๕ ๑๑๓ ๓๒๔,๖๒๑ ๓,๐๑๒,๗๗๘ ๑๒,๘๕๕ ๒,๕๘๘ ๕๑ 

สวนผ้ึง ๓,๕๑๐ ๐ ๓๑ ๗,๔๓๖ ๖๙๓,๔๖๐ ๒,๑๕๒ ๖,๖๑๗ ๖๘๙ 

ดําเนินสะดวก ๑,๕๓๘ ๑,๙๓๘ - ๖,๗๓๕ ๒๙,๒๓๑ ๑,๖๗๑ ๓๓๘ ๑ 

บ้านโป่ง ๑๔,๐๖๐ ๒๐,๖๗๗ ๑๒๗ ๑๒๕,๘๑๘ ๙๔๖,๓๕๗ ๒๗๗,๗๕๓ ๑,๕๘๐ - 

บางแพ ๕,๖๖๔ ๓,๑๑๓ - ๑๖๓,๗๖๕ ๑๗๔,๙๔๗ ๘๑,๐๘๕ ๑๓๘ ๕๐ 

โพธาราม ๑๙,๓๓๖ ๒๑,๒๑๗ ๑๔๖ ๒๕๓,๘๐๐ ๓,๐๒๑,๓๑๙ ๑๔๐,๔๐๑ ๑,๐๖๐ ๗ 

ปากท่อ ๒๔,๖๕๑ ๒ ๓๗ ๕๐๕,๙๒๑ ๑,๓๖๓,๖๐๒ ๓,๔๕๘ ๗๗๖ ๑๑๘ 

วัดเพลง ๑,๑๔๐ - - ๙ ๗,๒๐๗ ๒๐๘ - - 

บ้านคา ๓,๖๖๓ - - ๒,๒๐๑ ๗๕๔,๖๗๘ ๗,๓๘๔ ๖,๒๘๖ ๑๐๓ 

รวม ๑๐๑,๗๕๘ ๔๙,๐๑๕ ๔๕๔ ๑,๗๓๘,๔๔๘ ๑๑,๔๒๕,๒๔๙ ๕๔๒,๔๗๙ ๒๑,๑๔๓ ๑,๐๑๙ 

ปี ๒๕๕๘ 



ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี หน้า 12 
 

อําเภอ 
ชนิดสัตว์ (ตัว) 

โคเนื้อ  โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 
เมืองราชบุรี ๑๒,๕๘๐ ๓๓๓ - ๓๒๕,๐๙๑ ๑,๓๖๗,๓๗๐ ๒๐,๖๐๘ ๒,๑๖๘ - 

จอมบึง ๑๕,๕๓๖ ๘๑๐ ๑๔๔ ๒๗๔,๘๘๐ ๒,๗๘๐,๔๖๒ ๒๑๔,๓๔๔ ๒,๘๖๗ ๕๘ 

สวนผ้ึง ๓,๓๕๑ - ๘๒ ๕,๖๘๘ ๖๖๗,๖๐๘ ๑,๙๑๖ ๖,๗๐๘ ๕๙๕ 

ดําเนินสะดวก ๑,๗๔๖ ๒,๓๙๗ - ๗,๕๐๘ ๒๘,๑๑๗ ๑,๖๓๒ ๒๑๒ ๑ 

บ้านโป่ง ๑,๓๙๔๑ ๒๑,๔๘๙ ๑๔๙ ๑๒๔,๖๕๔ ๙๔๙,๒๙๙ ๒๗๗,๖๒๕ ๑,๕๐๒ - 

บางแพ ๔,๘๐๐ ๓,๐๘๙ - ๒๔๓,๗๗๘ ๑๖๑,๓๖๔ ๑๔,๕๙๖ ๒๔๖ ๔๘ 

โพธาราม ๑๗,๗๐๑ ๑๙,๗๓๔ ๑๐๐ ๒๕๕,๗๙๓ ๔,๐๔๙,๕๒๙ ๑๔๓,๔๖๗ ๑,๑๔๐ ๘ 

ปากท่อ ๒๕,๐๗๗ - ๓ ๕๑๐,๔๗๑ ๑,๓๐๓,๓๗๐ ๒,๘๒๘ ๘๓๘ - 

วัดเพลง ๙๗๓ ๓ - - ๕,๓๔๑ ๑๒๙ - - 

บ้านคา ๘๔๑ - ๕ ๒,๑๔๒ ๓๘๗,๐๗๒ ๑,๓๙๗ ๒,๖๒๔ - 

รวม ๙๖,๕๔๖ ๔๗,๘๕๕ ๔๘๓ ๑,๗๕๐,๐๐๕ ๑๑,๖๙๙,๕๓๒ ๖๗๘,๕๔๒ ๑๘,๓๐๕ ๗๑๐ 

ปี ๒๕๕๙ 

เมืองราชบุรี ๖,๒๖๒ ๒๕๘ - ๓๘๘,๒๘๔ ๑,๓๙๘,๐๒๙ ๖,๐๒๗ ๒,๐๒๙ - 

จอมบึง ๑๔,๐๓๗ ๑,๒๑๖ ๑๑๑ ๓๘๐,๐๘๙ ๓,๕๓๙,๕๘๒ ๑๓๓,๒๗๒ ๑,๔๘๒ ๓๖ 

สวนผ้ึง ๑,๖๕๓ ๑๗ ๕๗ ๔,๗๖๓ ๗๐๓,๘๕๓ ๔,๑๗๙ ๕,๔๗๕  

ดําเนินสะดวก ๘๗๔ ๑,๕๘๗ - ๑๒,๓๑๗ ๗๒,๒๙๘ ๒,๗๙๐ ๖๖ - 

บ้านโป่ง ๑๓,๘๙๖ ๑๓,๐๒๒ ๑๐๕ ๑๐๖,๕๓๕ ๘๕๐,๐๗๘ ๙๓,๒๑๗ ๔,๔๐๔ - 

บางแพ ๔,๑๕๑ ๒,๓๗๕ ๒ ๑๒๕,๘๑๑ ๑๕๗,๗๕๘ ๖๗,๔๔๙ ๒๖๑ ๑๕ 

โพธาราม ๑๒,๘๕๑ ๑๗,๒๐๒ ๗๙ ๑๗๘,๐๘๗ ๖,๑๗๒,๗๔๔ ๖๒,๒๘๔ ๑,๙๗๖ - 

ปากท่อ ๒๓,๗๘๙ - - ๕๖๓,๘๓๗ ๑,๖๖๒,๙๓๕ ๑,๙๖๘ ๗๙๐ ๖ 

วัดเพลง ๑,๙๑๙ - ๙ ๔๖ ๑๑,๘๒๐ ๘๕ - - 

บ้านคา ๓,๗๘๒ - - ๓๓๒ ๑๘๔,๕๕๔ ๕๒,๗๘๕ ๑,๙๖๖ - 

รวม ๘๓,๒๑๔ ๓๕,๖๗๗ ๓๖๓ ๑,๗๖๐,๑๐๑ ๑๔,๗๕๓,๖๕๑ ๔๒๔,๐๕๖ ๑๘,๔๔๙ ๗๐๓ 

ปี 2560 

เมืองราชบุรี 6,987 477 - 383,454 1,399,223 27 2,086 - 

จอมบึง 14,043 1,179 120 379,897 3,539,106 20,777 1,667 36 

สวนผ้ึง 1,966 17 91 4,752 706,906 4,324 6,649 655 

ดําเนินสะดวก 1,065 2,283 - 12,317 73,077 2,826 68 - 

บ้านโป่ง 13,872 10,181 105 105,035 850,078 93,217 1,792 - 

บางแพ 4,502 2,986 - 135,177 159,695 67,494 261 15 

โพธาราม 12,851 17,244 61 178,087 767,944 62,284 1,976 36 

ปากท่อ 28,501 - - 567,027 1,680,467 2,653 1,115 6 

วัดเพลง 1,928 - 9 46 11,899 98 - - 

บ้านคา 3,832 - - 332 184,793 52,785 1,980 - 

รวม 89,547 34,367 386 1,766,124 9,373,188 306,485 17,594 748 

ปี 2561 

เมืองราชบุรี 8,161 473 - 237,342 1,476,946 28,083 2,565 - 
จอมบึง 15,267 1,120 191 504,136 3,838,579 150,629 1,704 43 
สวนผ้ึง 1,710 42 90 4,977 711,567 1,726 5,316 715 
ดําเนินสะดวก 1,072 2,316 - 12,317 86,944 2,989 82 - 
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อําเภอ 
ชนิดสัตว์ (ตัว) 

โคเนื้อ  โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 
บ้านโป่ง 13,964 13,157 105 106,541 851,328 93,235 4,472 - 
บางแพ 4,212 2,565 - 156,113 209,852 56,576 201 3 
โพธาราม 12,865 17,283 79 159,242 6,173,231 62,296 1,976 36 
ปากท่อ 31,298 - - 694,400 1,703,531 2,534 1,095 5 
วัดเพลง 1,809 - - 21 12,761 378 - - 
บ้านคา 3,840 - - 536 190,286 229 5,316 - 

รวม 94,198 36,956 469 1,911,625 15,255,025 398,675 20,704 802 
           ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ณ เดือนมิถุนายน 2562 

 
 จังหวัดราชบุรีมีผู้ขออนุญาตขายอาหารสัตว์ จํานวน ๒๙๖ ร้าน แบ่งเป็น ประเภทขายปลีก จํานวน 
๒๒๑ ร้าน และประเภทขายปลีก – ส่ง จํานวน ๗๕ ร้าน มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในจังหวัดราชบุรี จํานวน ๒๒ 
แห่ง ดังนี้ 

- อําเภอเมืองราชบุรี ๑ แห่ง (นําเข้า ๑ แห่ง) 
- อําเภอบ้านโป่ง ๓ แห่ง (นําเข้า ๑ แห่ง และผลิต ๒ แห่ง) 
- อําเภอปากท่อ ๘ แห่ง (นําเข้า ๕ แห่ง และผลิต ๓ แห่ง) 
- อําเภอโพธาราม ๘ แห่ง (ผลิต ๘ แห่ง) 
- อําเภอจอมบึง ๒ แห่ง (ผลิต ๒ แห่ง) 

 
ในจํานวน ๒๒ แห่งนี้ มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้รับมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP จํานวน 

๔ แห่ง ได้แก่ 
1. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหารสัตว์ จํากัด 
3. บริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด 
4. บริษัท เอฟ.อี.ฟาร์ม่า จํากัด 

 และนอกจากนั้นจังหวัดราชบุรียังมีฟาร์มมาตรฐาน และจํานวนปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงทั่วทั้งจังหวัด โดย
ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มสุกร โคนม และไก่เนื้อ ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางแสดงจํานวนฟาร์มสตัว์เลี้ยงทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐานฟาร์มของจังหวดัราชบรุ ี 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2561 

 
ลําดับ 

 
ฟาร์มมาตรฐาน 

 

ปี 2560 ปี 2561 
จํานวน 
(ฟาร์ม) 

จํานวนสัตว์ 
(โดยประมาณ) 

จํานวน 
(ฟาร์ม) 

จํานวนสัตว์ 
(โดยประมาณ) 

1 สุกร ๑๐๗ ๑.๕ ล้านตัว 106 109 ล้านตัว 
2 โคนม ๑๓๑ ๕,๙๐๐ ตัว 167 7,500 ล้านตัว 
3 โคเนื้อ   3 850 ล้านตัว 
4 ไก่เนื้อ ๑๖๙ ๑๕.๔ ล้านตัว 156 15.7 ล้านตัว 
5 ไก่ไข่ ๖ ๗๓๓,๐๐๐ ตัว 3 680,000 ล้านตัว 
6 ไก่พันธุ์ ๓ ๕๑๙,๐๐๐ ตัว 3 519,000 ล้านตัว 
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ลําดับ 

 
ฟาร์มมาตรฐาน 

 

ปี 2560 ปี 2561 
จํานวน 
(ฟาร์ม) 

จํานวนสัตว์ 
(โดยประมาณ) 

จํานวน 
(ฟาร์ม) 

จํานวนสัตว์ 
(โดยประมาณ) 

7 เป็ดเนื้อ ๙ ๑.๐๒ ล้านตัว 9 1.1 ล้านตัว 
8 เป็ดพันธุ์ ๑ ๓๖,๐๐๐ ตัว 1 36,000 ตัว 
9 สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ๔ ๙๖๓,๐๐๐ ฟอง/สัปดาห์ 4 860,000 ฟอง/สัปดาห์ 

10 นกกระทา ๕ ๒๑๘,๐๐๐ ตัว 3 191,000 ตัว 
11 แพะนม ๒ ๒๐๐ ตัว 3 260 ตัว 
12 แพะเนื้อ ๒๔ ๑,๙๐๐ ตัว 24 1,900 ตัว 

 
 จังหวัดราชบุรีมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและได้รับใบอนุญาต (กฆ.๑) 
จํานวน ๗๘ แห่ง และดําเนินการในปัจจุบัน จํานวน ๖๒ แห่ง ดังนี้ 

 - โรงฆ่าสุกร  ๓3 แห่ง  กําลังการผลิต/วัน ประมาณ 3,000 ตัว/วัน 
- โรงฆ่าโค    ๑4 แห่ง  กําลังการผลิต/วัน ประมาณ ๑2๐ ตัว/วัน 
- โรงฆ่าสัตว์ปีก ๑๖ แห่ง  กําลังการผลิต/วัน ประมาณ 44,000 ตัว/วัน 
- โรงฆ่าแพะ  ๑ แห่ง  กําลังการผลิต/วัน ประมาณ 5-๑๐ ตัว/วัน 

 ในจํานวนโรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาต จํานวน 64 แห่ง มีโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานการส่งออกจากกรมปศุ
สัตว์ แบ่งเป็นโรงฆ่าสุกร 2 แห่ง โรงฆ่าโค 2 แห่ง และส่วนโรงฆ่าที่ได้รับการรับรอง GMP เป็นโรงฆ่าโค 1 แห่ง 

 มาตรฐานการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ 
- บริษัท กาญจนาเฟรชพอร์ค จํากัด กําลังการผลิตสุกร  สูงสุด ๑,๐๐๐ ตัว/วัน 
- บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จํากัด  กําลังการผลิตสุกร  สูงสุด ๓,๐๐๐ ตัว/วัน 
- บริษัท ประกอบบีฟโปรดักส์ จํากัด  กําลังการผลิตโค    สูงสุด ๑๕๐ ตัว/วัน 
- บริษัท อิบรอฮีมแอนด์บีฟ จํากัด  กําลังการผลิตโค    สูงสุด ๑๕๐ ตัว/วัน 

 ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีมีโรงฆ่าโค ๑ แห่ง ที่ได้รับการรับรอง GAP จํานวน ๑ แห่ง กําลังการผลิตโค 
สูงสุด ๕๐ ตัว/วันและยังมีโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ที่ดําเนินการทั้ง ๖4 แห่งนี้ เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่เข้าสู่ระบบการ
ดําเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งยุทธศาสตร์ของจังหวัดจะส่งเสริมการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบ GMP และ 
HACCP ต่อไป 
 (ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ณ เดือนมิถุนายน 2562) 
 
 ๔) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
  จังหวัดราชบุรี มีผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕61
ทั้งสิ้นจํานวน ๒,830 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม ๓1,625.01 ไร่ ฟาร์มเลี้ยงรวม ๒,900 ฟาร์ม (๔3,472.52 ไร่)  
บ่อเลี้ยง (บ่อดิน/บ่อพลาสติก/ร่องสวน) รวม ๕4,663 บ่อ ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสตัว์น้ําจังหวดัราชบรุี ปี พ.ศ. ๒๕61 

อําเภอ จํานวนฟาร์ม จํานวนหน่วยเลี้ยง 
(บ่อ) 

เนื้อที่ฟาร์ม (ไร่) เนื้อที่เลี้ยงรวม 
ทั้งหมด (ไร่) 

เมืองราชบุรี 85 462 1,264.26 651.48 
จอมบึง 146 206 1,818.40 261.25 
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อําเภอ จํานวนฟาร์ม จํานวนหน่วยเลี้ยง 
(บ่อ) 

เนื้อที่ฟาร์ม (ไร่) เนื้อที่เลี้ยงรวม 
ทั้งหมด (ไร่) 

สวนผึ้ง 155 227 2,122.31 140.03 
ดําเนินสะดวก 236 2,459 3,869.50 2,396.16 
บ้านโป่ง 217 39,758 1,434.35 802.36 
บางแพ 1,144 4,753 23,648.19 21,818.12 
โพธาราม 396 3,418 3,810.76 2,756.75 
ปากท่อ 212 474 2,637.83 566.32 
วัดเพลง 216 2,796 2,168.35 2,121.42 
บ้านคา 93 110 698.57 111.12 
รวม 2,900 54,663 43,472.52 31,625.01 

ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕62) 
 

 สัตว์น้ําที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลาสวยงาม กุ้งทะเล สัตว์น้ําจืด กุ้งก้ามกราม ตามลําดับ ดังแสดงมูลค่า
การผลิตสัตว์น้ําในตาราง 
 
ตารางแสดงมลูคา่การผลติสตัว์น้าํทีส่ําคญั จังหวดัราชบรุี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕61 

(ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี ณ เดือนมกราคม 2562) 
 
ตารางแสดงการเพาะเลี้ยงสตัว์น้าํที่ได้รบัรองมาตรฐาน GAP ของจังหวัดราชบรุี ปี พ.ศ. ๒๕๖1 

อําเภอ 

ชนิดสัตว์น้ํา / พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

กุ้งขาว
แวนนาไม 
พ้ืนที่ (ไร่) 

กุ้ง
ก้ามกราม 
พ้ืนที่ (ไร่) 

สัตว์น้ํา
สวยงาม
พ้ืนที่ (ไร่)

ปลาดุก 
พ้ืนที่ (ไร่)

ปลาสลิด
พ้ืนที่ (ไร่)

ปลานิล 
พ้ืนที่ (ไร่) 

ปลา
ตะเพียน 
พ้ืนที่ (ไร่) 

จระเข้ 
พ้ืนที่ (ไร่)

เมืองราชบุรี - 84.0 48.25 -  -   -  -  - 
จอมบึง - 40.0  - -  -   - -   - 
สวนผึ้ง - -  14.00 -  -   -  -  - 
ดําเนินสะดวก 145.0 481.0 125.95 -  -  30.0 -   - 
บ้านโป่ง - 30.0 124.98 -   - -   - 55.0 
บางแพ 5,401.9 9,729.2 0.89 -  -  181.0 37.0  - 

พ.ศ. 

การเลี้ยงกุ้งทะเล การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเลี้ยงปลาสวยงาม การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 
ปริมาณการ

ผลิต  
(กิโลกรัม) 

มูลค่าการผลิต    
(บาท) 

ปริมาณการ
ผลิต  

(กิโลกรัม) 

มูลค่าการผลิต    
(บาท) 

ปริมาณการ
ผลิต  

(กิโลกรัม) 

มูลค่าการ
ผลิต     

(บาท) 

ปริมาณการ
ผลิต  

(กิโลกรัม) 

มูลค่าการผลิต  
(บาท) 

2557 11,740,355 2,144,871,145 646,552 158,831,632 43,480,747 166,883,840 9,246,067 417,033,845 

2558 12,470,890 1,616,398,390 2,880,019 864,005,816 46,207,306 138,621,920 8,373,387 334,935,489 

๒๕๕๙ 11,011,975 1,509,955,125 2,588,000 558,128,080 116,081,054 348,244,962 6,139,000 277,973,920 

2560 13,269,376 1,776,402,720 2,860,000 657,800,000 126,661,240 402,202,120 7,149,500 321,727,500 

2561 18,576,000 2,486,000,000 2,860,000 657,000,000 126,000,000 402,000,000 7,149,000 321,000,000 
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อําเภอ 

ชนิดสัตว์น้ํา / พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

กุ้งขาว
แวนนาไม 
พ้ืนที่ (ไร่) 

กุ้ง
ก้ามกราม 
พ้ืนที่ (ไร่) 

สัตว์น้ํา
สวยงาม
พ้ืนที่ (ไร่)

ปลาดุก 
พ้ืนที่ (ไร่)

ปลาสลิด
พ้ืนที่ (ไร่)

ปลานิล 
พ้ืนที่ (ไร่) 

ปลา
ตะเพียน 
พ้ืนที่ (ไร่) 

จระเข้ 
พ้ืนที่ (ไร่)

โพธาราม 408.0 238.5 89.00 12.0 86.0  - 141.0  - 
ปากท่อ - 135.0 4.50  - -   -  -  - 
วัดเพลง - -  -   - -  -  -   - 
บ้านคา - -  - -  -   - -   - 

รวม 5,954.9 10,737.7 407.57 12.0 86.0 211.0 178.0 55.0 

     ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี ๒๕๖1 
 

  เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์จังหวัด คือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา เพื่อรองรับ
การจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนามาตรฐานเพื่อรองรับการเป็นแหล่งส่งออกสัตว์น้ําที่
สําคัญของประเทศ พร้อมทั้งขยายโอกาสการพัฒนาฟาร์มสัตว์น้ําสวยงาม เพื่อยกระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์กลาง
การเลี้ยงและการตลาดแบบครบวงจร 
 

 ภาคอุตสาหกรรม 
  ในปี พ.ศ.2560 จังหวัดราชบุรี มีโรงงานจํานวนทั้งสิ้น 1,762 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 1,600 โรงงาน (เงินลงทุนตํ่ากว่า 50 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 90.80 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 111 โรงงาน (เงินลงทุนมากกว่า 50 – 200 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 
6.30 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 51 คิดเป็นร้อยละ 2.89 ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางแสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาดในจังหวดัราชบรุี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕61 

อําเภอ 
จํานวนโรงงานจําแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

ปี ๒๕๕๗   
เมืองราชบุรี ๓๑๑ ๙๖ ๑๙ ๔๒๖ ๒๔.๒๓ 
จอมบึง ๔๙ ๒๑ ๓ ๗๓ ๔.๑๕ 
สวนผึ้ง ๑๗ ๒ ๑ ๒๐ ๑.๑๔ 
ดําเนินสะดวก ๕๗ ๑๑ ๒ ๗๐ ๓.๙๘ 
บ้านโป่ง ๔๑๒ ๑๓๓ ๓๐ ๕๗๕ ๓๒.๗๑ 
บางแพ ๕๕ ๑๕ ๗ ๗๗ ๔.๓๘ 
โพธาราม ๒๓๘ ๖๖ ๑๐ ๓๑๔ ๑๗.๘๖ 
ปากท่อ ๑๐๙ ๕๔ ๗ ๑๗๐ ๙.๖๗ 
วัดเพลง ๑๑ - - ๑๑ ๐.๖๓ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๐ 
นิคมอุตสาหกรรม ๓ ๔ ๘ ๑๕ ๐.๘๕ 
รวม ๑,๒๖๖ ๔๐๔ ๘๘ ๑,๗๕๘ ๑๐๐ 
ปี ๒๕๕๘  
เมืองราชบุรี ๓๐๘ ๙๔ ๑๗ ๔๑๙ ๒๔.๐๔ 
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อําเภอ 
จํานวนโรงงานจําแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

จอมบึง ๔๘ ๑๒ ๕ ๖๕ ๓.๗๔ 
สวนผึ้ง ๑๗ ๑ ๑ ๑๙ ๐.๙๘ 
ดําเนินสะดวก ๕๙ ๑๐ ๒ ๗๑ ๔.๑๐ 
บ้านโป่ง ๔๐๖ ๑๔๐ ๓๑ ๕๗๗ ๓๓.๑๐ 
บางแพ ๕๔ ๑๔ ๖ ๗๔ ๔.๓๐ 
โพธาราม ๒๓๗ ๖๔ ๑๑ ๓๑๒ ๑๗.๙ 
ปากท่อ ๑๐๒ ๕๖ ๖ ๑๖๔ ๙.๔๑ 
วัดเพลง ๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๐.๖๓ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๐ 
นิคมอุตสาหกรรม ๑๑ ๕ ๘ ๒๔ ๑.๔๐ 
รวม ๑,๒๕๗ ๓๙๘ ๘๘ ๑,๗๔๓ ๑๐๐ 
ปี ๒๕๕๙ 
เมืองราชบุรี ๓๐๗ ๙๒ ๑๗ ๔๑๖ ๒๔.๑๗ 
จอมบึง ๔๘ ๑๒ ๕ ๖๕ ๓.๗๘ 
สวนผึ้ง ๑๗ ๑ ๑ ๑๙ ๑.๑๐ 
ดําเนินสะดวก ๕๘ ๑๑ ๓ ๗๒ ๔.๑๘ 
บ้านโป่ง ๓๘๘ ๑๔๐ ๓๕ ๕๖๓ ๓๒.๗๑ 
บางแพ ๕๔ ๑๖ ๖ ๗๖ ๔.๔๒ 
โพธาราม ๒๒๗ ๖๔ ๑๒ ๓๐๓ ๑๗.๖๑ 
ปากท่อ ๑๐๑ ๕๘ ๖ ๑๖๕ ๙.๕๙ 
วัดเพลง ๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๐.๖๔ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๑ 
นิคมอุตสาหกรรม ๑๑ ๕ ๘ ๒๔ ๑.๔๐ 

รวม ๑,๒๒๖ ๔๐๑ ๙๔ ๑,๗๒๑ ๑๐๐ 
ปี 2560 
เมืองราชบุรี 367 25 11 403 22.87 
จอมบึง 58 5 3 66 3.75 
สวนผึ้ง 19 1 - 20 1.14 
ดําเนินสะดวก 76 5 1 82 4.65 
บ้านโป่ง 500 52 19 571 32.40 
บางแพ 74 3 4 81 4.60 
โพธาราม 313 16 8 337 19.13 
ปากท่อ 177 4 5 186 10.56 
วัดเพลง 11 - - 11 0.62 
บ้านคา 5 - - 5 0.28 
รวม 1,600 111 51 1,762 100 
ปี 2561 
เมืองราชบุรี 372 24 10 406 22.42 
จอมบึง 58 6 3 67 3.70 
สวนผึ้ง 19 - 1 20 1.11 
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อําเภอ 
จํานวนโรงงานจําแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

ดําเนินสะดวก 81 6 3 90 4.97 
บ้านโป่ง 510 53 18 581 32.08 
บางแพ 78 5 4 87 4.80 
โพธาราม 319 16 8 343 18.94 
ปากท่อ 180 14 6 200 11.04 
วัดเพลง 12 - - 12 0.66 
บ้านคา 5 - - 5 0.28 
รวม 1,634 124 53 1,811 100 

(ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กันยายน ๒๕60) 
 
 ปี พ.ศ. ๒๕60 มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น ๑,๗๖2 โรง เงินลงทุนรวม 96,332,250 บาท โดยรวมมี
การจ้างงาน 65,325 คน ลดลงจากปีพ.ศ. ๒๕๕9 ทั้งสิ้น จากจํานวน 1,684 คน ลดลงจากปีพ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน 
๑,๘๐๘ คน หรือคิดเป็น  ร้อยละ ๒.๖๒  มีโรงงานขอเลิกกิจการ ๖๖ โรงงาน แรงงานถูกเลิกจ้าง จํานวน ๑,๐๙๖ 
ราย ที่มีจํานวนมาก เนื่องจากสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้ขาดการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ทั้งนี้สามารถแยกหมวดหมู่ ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางจาํนวนโรงงานอตุสาหกรรมจงัหวดัราชบรุี แยกหมวด ปี พ.ศ. ๒๕60 – 2561 
ลําดับ
ที่ 

รายการ จํานวน เงินลงทุน       
(ล้านบาท) 

จํานวน
คนงาน 

แรงม้า 

ปี 2560 
๑ อุตสาหกรรมการเกษตร 121 2,238.12 1,961 22,329.73 
๒ อุตสาหกรรมอาหาร 227 9,207.35 10,923 814,040.91 
๓ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 13 1,665.53 637 32,304.80 
๔ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 69 7,484.06 9,965 315,395.63 
๕ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 11 140.74 1,542 906.95 
๖ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 21.60 40 73.33 
๗ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์

จากไม้ 
134 1,234.29 2,084 16,815.12 

๘ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องเรือน 

24 106.91 625 2,434.17 

๙ อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 

21 8,306.55 1,158 479,005.18 

๑๐ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 3 61.78 79 701.89 
๑๑ อุตสาหกรรมเคมี 62 2,037.05 1,893 82,021.92 
๑๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ

ผลิตภัณฑ์ 
16 467.90 265 16,648.93 

๑๓ อุตสาหกรรมยาง 19 521.13 1,120 15,843.65 
๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก 57 591.04 1,170 25,844.33 

๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ 168 3,944.26 8,190 53,413.42 
๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ 13 283.95 573 7,957.38 
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ลําดับ
ที่ 

รายการ จํานวน เงินลงทุน       
(ล้านบาท) 

จํานวน
คนงาน 

แรงม้า 

๑๗ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ซ่อมแซมโลหะ 

122 1,456.56 2,169 28,250.93 

๑๘ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 87 1,947.84 9,950 23,570.22 
๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟ้า 19 465.94 1,913 6,458.89 
๒๐ อุตสาหกรรมขนส่ง 193 2,602.00 3,969 55,538.44 
๒๑ อุตสาหกรรมอื่นๆ 381 51,537.68 5,099 21,328,718.68 

รวม 1,762 96,322,250,000 65,325 23,328,274,500,000 

ปี 2561 

๑ อุตสาหกรรมการเกษตร 122 2,256.82 2,012 22,460.57 

๒ อุตสาหกรรมอาหาร 251 10,903.17 12,486 847,318.62 

๓ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 14 1,668.23 647 32,418.06 

๔ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 67 5,751.32 8,943 309,738.78 

๕ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 10 60.74 572 186.85 

๖ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 21.6 40 73.33 

๗ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม้ 

132 1,232.59 2,067 16,723.47 

๘ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องเรือน 

24 106.91 625 2,434.17 

๙ อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 

21 8,306.55 1,158 484,285.78 

๑๐ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 3 61.78 79 701.89 

๑๑ อุตสาหกรรมเคมี 67 2,121.55 1,926 83,489.32 

๑๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ 

16 467.9 265 16,648.93 

๑๓ อุตสาหกรรมยาง 19 521.13 1,120 15,843.65 

๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก 58 595.04 1,201 29,618.21 

๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ 172 4,016.14 8,176 56,241.99 

๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ 13 283.95 573 7,957.38 

๑๗ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ซ่อมแซมโลหะ 

126 1,622.31 2,239 29,415.13 

๑๘ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 87 1,957.44 9,950 23,595.89 

๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟ้า 19 465.94 1,913 6,458.89 

๒๐ อุตสาหกรรมขนส่ง 196 2,633.68 4,000 56,071.13 

๒๑ อุตสาหกรรมอื่นๆ 392 51,937.61 5,164 21,362,960.57 

รวม 1,811 96,992.39 65,156 23,404,642.61 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖2 
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 การมุ่งเน้นของจังหวัดในการจัดทําแผนพัฒนา คือการส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
และการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงาน และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมโรงงาน ตามแนวทางโมเดล
เศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ 
 

 ข้อมูลด้านแรงงาน  
ข้อมูลทั่วไป 

 ๑) สถานประกอบกิจการและลูกจ้าง ข้อมูลจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  เดือน
มิถุนายน ๒๕60 ราชบุรี มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน 4,347 แห่ง  
มีผู้ประกันตนทั้งสิ้น 145,136 คน แยกเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 จํานวน 99,545 คน (ร้อยละ 
68.58)  มาตรา 39 จํานวน 16,271 คน (ร้อยละ 11.22)  และมาตรา 40 จํานวน 29,320 คน 
(ร้อยละ 20.20) และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จํานวน 4 
แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จํานวน 1 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบว่าสถานประกอบการลดลง
ร้อยละ ๐.๒๗ ส่วนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕๕  
 ๒) ภาวะการมีงานทํา/ภาวการณ์ว่างงาน ข้อมูลการทํางานของประชากรจังหวัดราชบุรี  
โดยการสํารวจของสํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕60 พบว่าจังหวัดราชบุรี เป็นผู้มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปรวมทั้ง
สิ้น  ๖57,723 ดังแสดงในตาราง 

 

ตารางแสดงจาํนวนประชากรจําแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕61 

สถานภาพแรงงาน 
ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี 2561 
ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 

ประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป 
๑. ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 

๑.๑. ผู้มีงานทํา 
๑.๒. ผู้ว่างงาน 
๑.๓. กําลงัแรงงานที่รอฤดูกาล 

๒. ผู้ท่ีไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 
      ๒.๑. ทํางานบ้าน 
      ๒.๒. เรียนหนังสือ 
      ๒.๓. อื่นๆ 
* อัตราการว่างงาน 

 
657,723 
465,832 
458,051 

3,589 
4,193 

191,891 
54,143 
46,973 
90,775 

0 

 
๖๖๐,๓๖๖ 
๔๖๒,๘๐๗ 
๔๕๗,๙๙๙ 
๔,๖๐๓ 
๒๐๕ 

๑๙๗,๕๕๙ 
๔๖,๘๗๖ 
๕๓,๙๕๗ 
๙๖,๗๒๗ 

๐.๗ 

 
๖๖๑,๙๓๐ 
๔๗๖,๕๕๔ 
๔๖๘,๑๐๐ 
๕,๗๑๐ 
๒,๗๔๔ 

๑๘๕,๓๗๕ 
๔๘,๕๑๐ 
๔๔,๕๙๙ 
๙๒,๒๖๖ 

๐.๙ 

 
664,245 
465,893 
458,421 

5,296 
2,176 

198,352 
48,826 
45,685 

103,842 
1.1 

 
666,550 
450,970 
444,467 

5,622 
881 

215,580 
53,614 
46,470 

115,496 
1.2 

(ท่ีมา : สํานักงานแรงงาน จังหวดัราชบุรี ณ เดือนกรกฎาคม 2562) 
 

๓) ตําแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ในปี ๒๕๕๙ พบว่ามีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๗๙๔ 
คน เป็นเพศชาย ๑,๒๔๐ คน (ร้อยละ ๔๔.๓๘) และเป็นเพศหญิง ๑,๕๕๔ คน (ร้อยละ ๕๕.๖๑) และการบรรจุ
งานมีผู้ได้รับการบรรจุงานทั้งสิ้น ๓,๑๒๙ คน  

ด้านอาชีพพบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อาชีพที่มีตําแหน่งว่างมากที่สุด ๕ อันดับ คือ 
๑) อาชีพพื้นฐาน ได้แก่ อาชีพด้านการขายและการให้บริการ เช่น ผู้จําหน่ายสินค้า 

อาหาร ผู้ส่งเอกสาร เป็นต้น ร้อยละ ๔๒.๒๐ (๒,๐๙๕ อัตรา) 
๒) เสมียน และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๗.๑๒ (๘๕๐ อัตรา) 
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๓) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ ๑๑.๘๖ (๕๘๙ อัตรา) 
๔) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๑.๗๘ (๕๘๕ อัตรา) 
๕) ผู้ปฏิบัติโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ร้อยละ ๖.๘๗ (๓๔๑ อัตรา)  

 
ตารางแสดงจาํนวนตาํแหนง่งาน ผู้สมคัรงาน และการบรรจุงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕61 

ปี พ.ศ. 
ตําแหน่งงานว่าง (อัตรา) ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน) บรรจุงาน (คน) 

ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ปี ๒๕๕๗ ๖๒๓ ๔๓๔ ๓,๖๙๔ ๔,๗๕๑ ๒,๒๐๑ ๓,๐๗๘ ๕,๒๗๙ ๑,๖๔๗ ๒,๕๖๒ ๔,๒๐๙
ปี ๒๕๕๘ ๓๕๕ ๑๑๘ ๔,๗๐๘ ๕,๑๘๑ ๒,๓๕๖ ๓,๑๕๑ ๕,๕๐๗ ๑,๙๒๕ ๒,๗๓๘ ๔,๖๖๓
ปี ๒๕๕๙ ๕๙๙ ๓๒๖ ๔,๐๔๐ ๔,๙๖๕ ๑,๒๔๐ ๑,๕๕๔ ๒,๗๙๔ ๑,๒๔๓ ๑,๘๘๖ ๓,๑๒๙

ปี 2560 410 208 2,247 2,865 374 655 1,029 562 958 1,520 
ปี 2561 109 44 500 653 96 422 518 145 173 318 

 ท่ีมา :สํานักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

 
 ๔) การจ้างงาน ข้อมูลจากสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
งานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ ๕๙.๙๕ อุตสาหกรรมการขายส่ง/การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๑๔.๒๘ และอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ ร้อยละ ๗.๕๗ 
และเกิดการจ้างงาน ๔๑ คน จากกิจการผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีเงินลงทุน ๒๓๗ ล้านบาท 
 ๕) การเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวน ๓๑ คน เดินทางโดยนายจ้าง
พาลูกจ้างไปทํางาน จํานวน ๗ คน เดินทางด้วยตนเอง จํานวน ๓ คน บริษัทจัดหางานจัดส่ง จํานวน ๑ คน 
และ Re-entry visa จํานวน ๒๐ คน 
 ๖) แรงงานต่างด้าว ข้อมูลจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๙ มีจํานวนแรงงาน
ต่างด้าวคงเหลือทั้งสิ้น ๓๐,๙๐๗ คน เพิ่มขึ้นประมาณ ๓.๘๕ พันคน หรือร้อยละ ๑๔.๒๓ เป็นแรงงานต่างด้าว 
มาตรา ๙ จํานวน ๑๖,๒๘๒คน {ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) มีจํานวน ๗๕๔ คน (ร้อยละ ๔.๖๓) ประเภทพิสูจน์
สัญชาติ มีจํานวน ๑๕,๕๒๘ คน (ร้อยละ ๙๕.๓๗)} มาตรา ๑๑ ประเภทนําเข้า มีจํานวน ๑,๙๗๓ คน มาตรา 
๑๒ ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีจํานวน ๙๙ คน และแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันให้ทํางานตามมาตรา 
๑๓ จํานวน ๑๒,๕๕๓คน 
 ซึ่งความท้าทายด้านแรงงานนอกจากการบริหารจัดการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน รองรับ
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และการบริการแล้ว จังหวัดต้องให้ความสําคัญกับการจัดการปัญหาจาก
แรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองควบคู่กันไป 
 

 ผลติภณัฑ์หนึง่ตาํบล หนึ่งผลติภณัฑ์ (OTOP) 
  จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ด้วยการนําเอาภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ มาพัฒนาต่อยอด
สร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีอัตลักษณ์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค นับเป็นการพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ซึ่งภาครัฐโดย
เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดราชบุรี ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ทาง
วิชาการและงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การพัฒนากระบวนการผลิต (ต้นน้ํา) ให้มีคุณภาพ 
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ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (กลางน้ํา) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนารูปแบบและ
บรรจุภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย สามารถแข่งขันในตลาดได้รวมถึงการพัฒนาด้านช่องทางการตลาด (ปลาย
น้ํา) ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการจําหน่ายเพิ่มมากขึ้นในทุกระดับ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ทั้งตลาดในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้จังหวัดราชบุรี มียอดรายได้
จากการจําหน่ายสินค้า OTOP อยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดให้มี
การเติบโตสูงขึ้น โดยในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดราชบุรีกําหนดเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการ
จําหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น ๑๒% จากยอดเฉลี่ย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 
๖,๙๐๔,๘๒๖,๑๐๐.๔๘ ล้านบาท 

โดยมีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ขึ้น
ทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จํานวนทั้งสิ้น ๓๖๙  ราย มีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น จํานวน 2,580 ผลิตภัณฑ์ 
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผูผ้ลิตทั้งสิ้นจํานวน ๓๖๙ ราย สามารถจําแนกได้ ๓ ประเภท คือ 
  (๑) ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน     จํานวน ๑๖๔ ราย  
  (๒) ประเภทผูผ้ลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว   จํานวน ๑๙๔ ราย  
  (๓) ประเภทผูผ้ลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จํานวน ๑๑ ราย  
 และมีประเภทผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งสิ้น จํานวน 2,580 
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ๓๘๐ ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม ๓๗ ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย ๑๐๗ ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ๒๑๑ ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ๒๐๓ ผลิตภัณฑ์ รายได้ที่เกิด
จากการจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๖ และสามารถ
จําแนกได้ ๕ ประเภท คือ 
  (๑) ประเภทอาหาร  จํานวน ๓๘๐ ผลิตภัณฑ์  
  (๒) ประเภทเครื่องดื่ม  จํานวน ๓๗ ผลิตภัณฑ์  
  (๓) ประเภทผา้ เครื่องแต่งกาย  จํานวน ๑๐๗ ผลิตภัณฑ์  
  (๔) ประเภทของใช้  จํานวน ๒๑๑ ผลิตภัณฑ์  
  (๕) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใชอ่าหาร  จํานวน ๒๐๓ ผลิตภัณฑ์ และสามารถแบ่งเป็นกลุม่
ผลิตภัณฑ์ ๔ กลุ่ม (A B C และ D) ประกอบด้วย      กลุม่ดาวเด่นสู่สากล (A) จํานวน ๑๘๐ ผลิตภัณฑ์  
กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า (B) จํานวน ๖๔ ผลิตภัณฑ์      กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (C) จํานวน ๑๗๗ ผลิตภัณฑ์  
และกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D) จํานวน ๕๑๗ ผลิตภัณฑ์  
 

ตารางแสดงจาํนวนผลติภณัฑ์ OTOP จําแนกตามกลุ่มผลติภณัฑ์ ๔ กลุ่ม (A , B ,C และ D) 
ลําดับที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

๑ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล ๑๓๒ ๑๗๙ ๑๘6 225 260 
๒ กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณคา่ ๑๓๖ ๖๔ ๖6 77 91 
๓ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน ๓๓๗ ๑๗๗ ๑89 289 356 
๔ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ๑๕๒ ๔๑๖ ๕18 904 1,873 

รวมทั้งสิ้น ๗๕๗ ๘๓๖ 959 1,495 2,580 
(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕62) 
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มูลค่ารายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ถึง 10,216,848,690 บาท ใน ปี พ.ศ. ๒๕61  
ตารางแสดงมลูคา่รายไดท้ีเ่กดิการจาํหนา่ยผลติภณัฑ์ OTOP 
มูลค่าการ
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP 
(พันล้าน
บาท) 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 2561 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 2561 

5.7 6.1 6.9 8.5 10.2 ๑๔.๑๒ ๒๒.๐๙ 13.11 23.19 20 

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕62) 
 

 ความท้าทายของการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP คือ การ
เชื่อมโยงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญากับการสร้างงาน อาชีพ รายได้ และเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างแบ
รนด์ให้มีความเข้มแข็ง และให้ความสําคัญกับการพัฒนาตลาดในระบบดิจิทัล การสร้างสรรค์แพลตฟอร์มกลาง
ของจังหวัดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่อยู่ในระดับดาวเด่นสู่สากล เพื่อการสร้างประสบการณ์ทางการตลาดให้
วิสาหกิจชุมชนเปิดโลกทัศน์การพัฒนาทางการตลาดของตนเอง พร้อมทั้งการให้การส่งเสริมการเชื่อมโยง 
OTOP กับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร เพื่อการเที่ยวชมกระบวนการผลิต เน้นการสร้างตลาดสินค้า 
ณ แหล่งผลิตในพื้นที่จริง เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน และลดต้นทุนการทําการตลาด และที่สําคัญ
คือการจัดการความรู้ของการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาที่ย่ังยืน และเพิ่มคุณค่ามูลค่าอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมูลด้านการทอ่งเที่ยว 
 
 
 
 

 การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีในภาพรวมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๘ ขึ้นไป และอัตรา
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป (ข้อมูลสถิติจากกรมการ
ท่องเที่ยว ปีพ.ศ. ๒๕๕๙) ด้วยจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิง
สุขภาพ และเชิงนันทนาการ เป็นต้นอีกทั้งมีความโดดเด่นทาง ด้านวัฒนธรรม กล่าวคือจังหวัดราชบุรี
ประกอบด้วยประชาชน ๘ชาติพันธ์ุ คือ ชาวไทยพื้นถิ่น ราชบุรีชาวไทย จีนราชบุรีชาวไทย เขมร ราชบุรีชาว
ไทย กระเหรี่ยงราชบุรีชาวไทยมอญราชบุรีชาวไทยทรงดําราชบุรีชาวไท-ยวนราชบุรี และชาวไทยลาวเวียง
ราชบุรีโดยแต่ละชาติพันธ์ุล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า จังหวัดราชบุรีเป็น
อีกจังหวัดที่ถูกเลือกให้เป็น ๑ใน๑๒เมือง ภายใต้แนวคิด“๑๒เมืองต้องห้าม...พลาด ” ในหัวข้อธีมการ
ประชาสัมพันธ์ “ราชบุรีชุมชนคนอาร์ต ”ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ตามสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญๆ ดังนี้ 
 แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดราชบุรี 

 อําเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ พระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี  
เมืองโบราณคูบัวค่ายภาณุรังษีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิพิธภัณฑ์ทหารช่างเทือกเขางู ถ้ําระฆังเขาแก่นจันทน์
สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเขาวังวัดหนองหอยวัดอรัญญิกาวาสถํ้าเขาบินสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาค
กลางวัดช่องลมศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าตีนจก จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัวโรงงานเถ้าฮงไถ่ และโรงงาน
รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์๔ 

 อําเภอบ้านโป่ง ได้แก่ สระน้ําโกสินารายณ์วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วงบึงกระจับ
หนองอ้อวอเตอร์เวิลด์ 

 อําเภอโพธาราม ได้แก่ วัดขนอนหนังใหญ่ค่ายหลวงบ้านไร่วัดคงคารามและจิตรกรรมฝาผนัง
วัดคงคารามวัดเขาช่องพรานและค้างคาว/เขาช่องพรานสหกรณ์โคนมวัดถ้ําน้ําวนอุทยานเขาน้อยถ้ําสาลิกา
ตลาดเก่า๑๑๙ปี เจ็ดเสมียนเขาปากกว้างสวนศิลป์บ้านดิน และสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา 

 อําเภอดําเนินสะดวก ได้แก่ ตลาดน้ําดําเนินสะดวกตลาดน้ําดําเนินฯเก่า (คลองลัดพลี)หมู่บ้าน
ช้างและดําเนินสะดวกสวนน้ําตาลบังเละสวนงูเด็กไทย(สุขโชครีสอร์ท)ศาลวิหารหลวงพ่อบ้านแหลม - หลวงพ่อเขา
ตะเคราศูนย์วัฒนธรรม ๘ ชนเผ่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดราษฎร์เจริญธรรมวัดปราสาทสิทธ์ิ วัดโชติทาย
การามรอยัลไทยแฮนด์ดิคราฟเซนเตอร์บ้านไทยทรงดําตลาดน้ําวัดปราสาทสิทธ์ิและดําเนินสปาย 

 อําเภอวัดเพลง ได้แก่ วัดเกาะศาลพระโบราณสถานโคกวิหารโบราณสถานโคกนายผาด 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโบสถ์คริสต์พระหฤทยัวัดเพลงวัดแจ้งเจริญฟาร์มชวนชม และไพสิฐฟาร์ม 

 อําเภอปากท่อ ได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันวัดเขาถ้ําทะลุศูนย์การเรียนรู้
ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเหล่ามะละกอและมาลัยออสทริชฟาร์มราชบุรี  

 อําเภอบางแพ ได้แก่ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยววัดหัวโพ วัดท่าราบไร่ปลูก
รักฟลาวเวอร์แลนด์ 

 อําเภอจอมบึง ได้แก่ ถ้ําจอมพลและสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้างสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี 
วัดวาปีสุทธาราม (ตลาดควาย) และวัดทุ่งกระถิน 
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 อําเภอสวนผึ้ง ได้แก่ เขากระโจมโป่งยุบน้ําตกบ่อหวี ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตต์ิ(สวนป่าสิริกิต์ิ) สวนผึ้งออร์คิดน้ําตกผาชนแดงน้ําตกห้วยผากธารน้ําร้อนบ่อคลึงอุทยานธรรมชาติ 
วิทยาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี น้ําตกเก้าโจนหรือน้ําตกเก้าช้ัน 
น้ําตกห้วยสวนพลูสวนธรรมรสวัดห้วยผากเทพประทานพรไร่กุหลาบอุษาวดีธนาคารควายจุดชมวิวห้วยคอกหมู
แก่งส้มแมวพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านภโวทัยบ้านหอมเทียน และเดอะซีนเนอร์รี่วินเทจฟาร์ม  

 อําเภอบ้านคา ได้แก่ ศูนย์ทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านคาวัดป่าพระธาตุเขาน้อยวัดป่าตะแบกไร่องุ่น
พลับพลาน้ําพุร้อนบ้านบึง (โป่งกระทิง)น้ําตกซับเตย และกลุ่มผลิตรากไม้ 
 

๑) แหลง่ท่องเที่ยวหลักทีไ่ด้รบัความนิยมจากนกัท่องเที่ยว 
 
 
 
 

 
 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและฟาร์มแกะอําเภอ
สวนผึ้ง 

 
  

 
 ตลาดน้ําดําเนินสะดวกอําเภอดําเนินสะดวก 

  
 วัดขนอนหนังใหญ่อําเภอโพธาราม 

  
 โรงงานทําโอ่งและเซรามิกคอํ์าเภอเมืองราชบุรี 

  
 อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามอําเภอบางแพ 

  
 ถ้ําเขาบิน อําเภอเมืองราชบุรี 
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 บ้านหอมเทียน อําเภอสวนผึ้ง 
 

 
 จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์มุ่งที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (Travel Route) ให้เป็นแบ
รนด์ทางการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในทุกเดือน เพื่อกระตุ้น
การท่องเที่ยว และให้ความสําคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวอําเภอสวนผึ้งรองรับการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ เชื่อมโยงกับหัวหิน กาญจนบุรีและกรุงเทพมหานคร 
 จังหวัดราชบุรี ยังโดดเด่นในเรื่องของ “เมืองแห่งศิลปะร่วมสมัย ”ที่สามารถพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับท่องเที่ยวต่างๆ อาทิเช่น 
 โอ่งมังกร ที่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกค์สมัยใหม่ที่มีความสวยงาม
แปลกตา และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและผ้าจกที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ของบ้านคูบัว และบ้านดอนแร่ 
อําเภอเมืองราชบุรี 
 หนังใหญ่วัดขนอน อําเภอโพธารามงานศิลป์ที่รวมเอาศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันทั้ง
ลวดลายตัวหนังใหญ่เชิงจิตรกรรม ศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ ประกอบกับดนตรีป่ีพาทย์ 
 แหล่งผลิตและจําหน่ายตุ๊กตาผ้าที่มีช่ือเสียงของอําเภอโพธาราม 
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ปฏิทินการจดังานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดราชบุร ี

 
เดือนมกราคม 

 
 
 
 
 

เดือนกุมภาพนัธ ์
 

 
 
 
 

 
                เดือนมนีาคม 

 

 
 
 
 
 

เดือนเมษายน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานท่องเที่ยวราชบุรี
ของดีเมืองโอ่ง ณ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

งานเทศกาลองุ่นหวาน
และของดีดําเนินสะดวก 
ณ บริเวณลานและท่าน้ํา
วัดราษฎร์ เจริญธรรม 
อําเภอดําเนินสะดวก 

งานราชบุรีไชน่าทาวน์  
ณ บริ เวณริ มเขื่ อนรั ฐ-
ประชาอําเภอเมืองราชบุรี 

งานเทศกาลหนังใหญ่
วัดขนอน ณ วัดขนอน 
อําเภอโพธาราม 

งานวันมะม่วงและ
ของดีอําเภอปากท่อ ณ 
บริ เ วณหน้ า ท่ี ว่ าการ
อําเภอปากท่อ 

งานประเพณีไทย
สงกรานต์ ณ บริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ อําเภอเมือง
ราชบุรี 

งานย้อนอดีตตลาดเก่า
119 ปี  เจ็ดเสมียน ณ 
บริเวณตลาดเก่า 119 ปี
ตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอ
โพธาราม 

งานนมัสการและปิด
ทองหลวงพ่อแก่นจันทน์ 
ณ วัดช่องลม อําเภอเมือง
ราชบุรี 

งานวันกุ้ งปลอดสาร 
สืบสานประเพณี และของดี
อําเภอบางแพ ณ บริเวณ
ท่ีว่าการอําเภอบางแพ 

ง า น ป ร ะ เ พ ณี
สงกรานต์ลาวเวียง ณ 
บริ เวณวัดบ้านสิ งห์ 
อําเภอโพธาราม 
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เดือนเมษายน 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม 
 

 
 

 
  
 
เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน 

 
 
 
 

 
เดือนตลุาคม 

  
 
 
 
 

 

เดือนพฤศจกิายน 
  

 
 
 

 
 
 

งานสับปะรดหวาน
และของดีอําเภอบ้านคา 
ณ บริเวณหน้าท่ีว่าการ
อําเภอบ้านคา 

งานดําเนินรําลึกเสด็จ
ประพาสต้น ณ บริเวณวัด
ราษฎร์ เจริญธรรมและ
ค ล อ ง ลั ด พ ลี  อํ า เ ภ อ
ดําเนินสะดวก 

งานประเพณีผูกแขน
เรียกขวัญกินข้าวห่อ ณ 
สนามกีฬาชุมชนบ้านบ่อหวี 
อําเภอสวนผึ้ง 

งานเทศกาลกินเจ
บ้านโป่ง ณ โรงเจบ้วน
ฮกตั้วอําภอบ้านโป่ง 

งานนมั สการพระ
พุทธฉายถ้ําฤาษีเขางู ณ 
บริเวณหน้าถ้ําฤาษีเขางู 
อําเภอเมืองราชบุรี 

งานประเพณีแข่งขัน
เรือยาว ณ บริเวณหน้า
วั ด ใ ห ญ่ น ค ร ชุ ม น์ 
อําเภอบ้านโป่ง 

งานประ เพณีลอย
กระทงณ ริมฝั่งแม่น้ําแม่
ก ล อ ง  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง
ราชบุรี 

งานปีนเขาเข้าถ้ํา
จอมพล ณ มหาวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงอําเภอ
จอมบึง 

งานวัฒนธรรม
ประเพณี “อิ้นก๊อน
ฟ้อนแก๊น”ณ ศูนย์
วัฒนธรรมไทยทรงดํา
บ้านหวัเขาจีน  
อําเภอปากท่อ 

งานแห่ดอกไมท้้าย
สงกรานตแ์ละของดี
ตําบลเจ็ดเสมียน      
ณ วัดเจ็ดเสมียน 
อําเภอโพธาราม 

งานสักการะศาลเจ้า
พ่อหลักเมือง  ณ  ค่าย
ภาณุรังษี อําเภอเมือง
ราชบุรี 
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หมายเหต
 

ท่ีมา : สําน
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเ
รัชกาลที
ประเพณ
จ อ ม บึ ง
โดยรอบ
จอมบึง 

งาน
Love 
วินเทจ
สวนผึ้ง

จังหวัดราชบุรี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ต ุ: วันและเวล

นักงานท่องเที่ย

เทิดพระเกียรติ
ท่ี 5 และสืบสาน
ณีของดีอําเภอ
ง  ณ  บ ริ เ ว ณ

บท่ีว่าการอําเภอ

น So in Art So 
ณ เดอะซินเนอ

จ  ฟาร์ม  อําเภ
ง 

ลาการจัดงานอ

วและกีฬาจังหวั

น

in 
อรี่ 
อ

อาจไม่ตรงกันท

วัดราชบุร ี

เดือนธันวาคม

เดือนธันวาคม

ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอ

ตล
สว

ตะ
โดย
สว

ม 

ม 

อยู่กับความพร้

งานSeason of L
าดน้ําสวนผึ้งเวเน
นผึ้ง 

งานประเพณีไ
นาวศรี ณ บริเว
ยรอบที่ว่าการอําเ
นผึ้ง 

้อมของการจัด

Lovesongณ 
นโต้ อําเภอ

ทย
วณ
เภอ

ห

ดงานในด้านต่า
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สภาพสังคมและความมั่นคง 
 
 

 
 การศกึษา/โอกาสทางการศกึษา  

  จังหวัดราชบุรี มีความพร้อมสําหรับให้บริการทางการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยพ้ืนที่เขตการศึกษา ๓ เขต ดังนี้ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาใน
พ้ืนที่อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอจอมบึง อําเภอสวนผึ้ง อําเภอปากท่อ อําเภอวัดเพลง และอําเภอบ้านคา  
ในปี พ.ศ. 2561 มีสถานศึกษารวมจํานวน ๑77 แห่ง มีครูทั้งสิ้น 1,826 คน จํานวนนักเรียนเฉลี่ยทุก
ระดับช้ัน ประจําปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น ๓๕,343 คน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาใน
พ้ืนที่สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอบ้านโป่ง อําเภอบางแพ และอําเภอโพธาราม 
ในปี พ.ศ. ๒๕61 มีสถานศึกษารวมจํานวน ๑๔7 แห่ง มีครูทั้งสิ้น ๑,136 คน จํานวนนักเรียนเฉลี่ยทุก
ระดับช้ัน ประจําปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น ๒2,612 คน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ในจังหวัดราชบุรีมีสถานศึกษา
ระดับมัธยม จํานวน ๒๖ แห่งมีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ๑๘ คน และครูผู้สอน จํานวน ๑,๔๒๘ คน และใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน ๔,๓๗๒ คน มีโอกาสในการศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จํานวน ๓,๗๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๓ ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของ
รัฐบาล ๒๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘ ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑.๑๙ และศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ จํานวน ๓๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๒ 

 
ตารางคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ของนกัเรียนชั้น ม.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลกั  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕60 จังหวัดราชบรุี สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๘ 

(ท่ีมา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ณ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 

สาระการ
เรียนรู้ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา 2560 
คะแนน
เฉลี่ย 
จังหวัด
ราชบุรี 

คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย 
จังหวัด
ราชบุรี 

คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย 
จังหวัด
ราชบุรี 

คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย 
จังหวัด
ราชบุรี 

คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 
ภาษาไทย ๓๖.๒๗ ๓๕.๒๐ ๔๓.๔๐ ๔๒.๖๔ ๔๗.๙๗ ๔๖.๓๖  46.36 
คณิตศาสตร ์ ๓๑.๙๓ ๒๙.๖๕ ๓๓.๓๙ ๓๒.๔๐ ๓๐.๗๑ ๒๙.๓๑  29.31 
วิทยาศาสตร์ ๔๐.๒๙ ๓๘.๖๒ ๓๗.๙๖ ๓๗.๖๓ ๓๕.๓๑ ๓๔.๙๙  334.99 
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
แลวัฒนธรรม 

๔๘.๖๔ ๔๖.๗๙ ๔๗.๒๑ ๔๖.๒๔ 
 

๕๐.๖๓ 
 

๔๙.๐๐ 
 49 

ภาษาอังกฤษ ๒๗.๐๓ ๒๗.๔๖ ๓๐.๕๙ ๓๐.๖๒ ๓๑.๘๙ ๓๑.๘๐  31.8 
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 สัดส่วนคนจน 
 

ตารางแสดงเส้นความยากจน  และจํานวน และสดัส่วนคนจนจังหวดัราชบรุี เม่ือวัดด้านรายจ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ปพี.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕60 

หมายเหตุ  ๑. ท่ีมา : ข้อมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ,  
๒. สัดส่วนคนจน คํานวณจากจาํนวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตํ่ากว่าเส้นความยากจน หารด้วย
จํานวนประชากรทั้งหมด คูณด้วย ๑๐๐ 
๓. จํานวนคนจน หมายถึง จํานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ํากว่าเส้นความ
ยากจน 

 

 ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดคือการเพิ่มขีดความสามารถของคนจนรายบุคคล เพื่อให้
หลุดพ้นจากความยากจน เน้นการสร้างมุมมองในการใช้ชีวิตใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การให้
โอกาสและให้อาชีพ ทั้งนี้เน้นการพึ่งตนเองเป็นสําคัญ พร้อมทั้งการระดมพลังประชารัฐในการหนุนเสริมการ
หลุดพ้นความจนของคนจนอย่างยั่งยืน 
 

 คณุภาพชีวิตของคนราชบรุี จําแนกตามตวัชี้วัดข้อมูล จปฐ. 
 ผลการจัดเก็บข้อมูลภาพรวม ปี พ.ศ. ๒๕60 จังหวัดราชบุรี ตามตัวช้ีวัด ๕ หมวด ได้แก่ 
หมวดสุขภาพ หมวดมีบ้านอาศัย หมวดฝักใฝ่การศึกษา หมวดรายได้ก้าวหน้า และหมวดปลูกฝังค่านิยมไทย 
พบว่าคนจังหวัดราชบุรี มีสุขภาพดี มีบ้านอาศัย รักการศึกษา มีงานทํา มีรายได้ และมีความประพฤติดีมี
คุณธรรม แต่ยังคงมีคนที่ด่ืมสุรา และสูบบุหรี่อยู่ร้อยละ ๔.๑๙ และ ๕.๑๕ ตามลําดับ 

ความท้าทายของยุทธศาสตร์จึงเน้นที่การสร้าวนิสัยแห่งชีวิตใหม่ โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพ 
เน้นการดูแลรายบุคคล การควบคุมผู้บริโภคกลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด และการดูแลสภาพแวดล้อมทางสุขภาวะ
ในระดับหมู่บ้าน เน้นการเฝ้าระวังภัยที่จะกระทบต่อคุณภาพชีวิต พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 การสาธารณสขุ 
 ใน ปี พ.ศ. ๒๕60 จังหวัดราชบุรีมีสถานบริการสุขภาพทั้งหมด 476 แห่ง แยกเป็น 
โรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑๒ แห่ง จํานวนเตียง รวม ๒,๒00 เตียง โรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงอื่น จํานวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน ๑58 แห่ง สาธารณสุข
อําเภอ (สอ.) จํานวน 4 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสม.) จํานวน 6 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 
จํานวน ๖ แห่ง คลินิก จํานวน 231 แห่ง และคลินิกทันตกรรม จํานวน 58 แห่ง ดังแสดงรายละเอียดใน
ตาราง 
  
 
 
 
 

ปี/รายการ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 

เส้นความยากจน ๒,๗๐๐ ๒,๗๙๓ ๒,๗๙๗ ๒,๗๓๔ 2,740 

สัดส่วนคนจน  ๑๔.๗๙ ๙.๒๗ ๑๓.๖๒ ๙.๐๓ 8.51 

จํานวนคนจน(พนัคน) ๑๑๘ ๗๔.๓ ๑๐๙.๔ ๗๒.๕ 68.4 
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ตารางแสดงจาํนวนสถานบริการของรัฐและเอกชนรายอําเภอ จังหวดัราชบรุี ปี พ.ศ. ๒๕60 

อําเภอ 

โรงพยาบาล จํานวน
เตียง/
ปชก. 

รพ.
สต.

(แห่ง)

สอ.   
(แห่ง) 

ศสม. 
(แห่ง) 

คลินิก 
(แห่ง) 

คลินิก 
ทันตกรรม 

(แห่ง) 
กระทรวง สธ. กระทรวงอื่นๆ เอกชน 

แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง เตียง
เมืองราชบุรี ๒ ๘๕๕: 

๖๐ 
๑ ๓๐ ๓ 100:

50: 
10 

๐.๐๐๖ ๒5 1 ๒ 95 ๒7 

บ้านโป่ง ๑ 350 - - ๒ ๑00:
30 

๐.๐๐1 ๒8 ๐ ๑ 53 ๑9 

โพธาราม ๒ ๓๐: 
๓๔๐ 

- - - - ๐.๐๐๓ ๒3 2 ๑ 27 ๖ 

ดําเนินสะดวก ๑ 272 - - ๑ 10 ๐.๐๐3 ๑๙ ๐ ๑ 26 ๔ 
ปากท่อ ๑ ๖๐ - - - - ๐.๐๐๑ ๑๘ ๐ ๐ 9 ๐ 
จอมบึง ๑ ๖๐ - - - - ๐.๐๐๑ ๑๔ ๑ ๑ 10 ๑ 
สวนผึ้ง ๑ 65 - - - - ๐.๐๐2 ๙ ๐ ๐ 3 ๐ 
บางแพ ๑ 48 - - - - ๐.๐๐๑ ๙ ๐ ๐ 5 ๑ 
วัดเพลง ๑ ๓๐ - - - - ๐.๐๐2 ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ 
บ้านคา ๑ ๓๐ - - - - ๐.๐๐1 ๙ ๐ ๐ 1 ๐ 
รวม ๑๒ ๒,๒00 ๑ ๓๐ ๖ 300 0.003 ๑58 4 ๖ 231 ๕8 
(ท่ีมา : ข้อมูลการได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ณ มกราคม ๒๕๖๐) 
 
 

ลําดับ โรงพยาบาล 
ประเภท รพ.ตาม 
Service plan 

จํานวนเตียงคิดตามกรอบ
(เตียง) 

จํานวนเตียงของ รพ. 
ที่เปิดบริการจริง (เตียง) 

จํานวน รพ.สต. 
(แห่ง) 

1 ราชบุรี A 855 855 25 
2 บ้านโป่ง S 420 350 24 
3 โพธาราม M1 340 340 23 
4 ดําเนินสะดวก M1 304 272 19 
5 ปากท่อ F2 60 60 18 
6 จอมบึง F1 60 60 14 
7 สวนผึ้ง F2 60 65 9 
8 บางแพ F2 60 48 9 
9 เจ็ดเสมียน F2 30 30 4 

10 วัดเพลง F2 30 30 4 
11 บ้านคา F3 30 10 9 

รวม  2,249 2,120 158 

(ท่ีมา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ มิถุนายน ๒๕๖2) 
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 จังหวัดราชบุรีมีบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดภาครัฐและเอกชน (ซึ่งบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 
GISHEALTH) จังหวัดราชบุรี แยกเป็น แพทย์ รวม 385 คน ทันตแพทย์ รวม 103 คน เภสัชกร รวม 159 
คน พยาบาลวิชาชีพ รวม 2,027 คน และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ ตามตารางแสดงจํานวนบุคลากรด้าน
สาธารณสุขภาครัฐและเอกชนของจังหวัดราชบุรี ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางแสดงจาํนวนและอตัราส่วนบคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕62 

ลําดับ
ที่ 

ประเภท รัฐบาล เอกชน 
กระทรวง
อื่น ๆ 

รวม 
อัตราส่วน

มาตรฐานต่อ
ประชากร 

อัตราส่วนต่อ
ประชากร 
ตามสิทธ์ิใน

ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 

อัตราส่วนต่อ
ประชากร
ทะเบียน
ราษฎร์ 

๑ แพทย์ ๓49 ๓2 ๔ ๓85 ๑ : ๕,๐๐๐ ๑ : ๑,๙59 ๑ : ๒,269 
๒ ทันตแพทย์ 102 ๐ ๑ 103 ๑ : ๘,๐๐๐ ๑ : 7,471 ๑ : 8,481 
๓ เภสัชกร 149 ๙ ๑ 159 ๑ : ๑๐,๐๐๐ ๑ : ๕,176 ๑ : ๖,045 
๔ พยาบาลวิชาชีพ/ 

พยาบาลเทคนิค 
๑,929 

 
๘5 ๑๓ 

 
2,027 ๑ : ๒,๕๐๐ 

 
๑ : ๓79 ๑ : 431 

5 
 

นักวิชาการ
สาธารณสุข/ 
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

511 1 
 

๐ 
 

512 ๑ :8,000 ๑ : 1,379 ๑ : ๑,707 

6 เจ้าพนักงาน 
ทันตสาธารณสุข 

88 ๐ ๐ 88 ๑ : ๘,๐๐๐ ๑ : 8,329 ๑ : 9,926 

(ท่ีมา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562  ระบบ PIS 
MOPH ระบบสารสนเทศ GIS HEALTH) 
 
 

๑) สถานการณก์ารเจบ็ปว่ยด้วยกลุ่มโรคทีต่้องเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา 
 การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของประชาชนจังหวัดราชบุรี 10 ลําดับของ 
ปี พ.ศ.2562 ได้แก่ Acute diarrhoea, PUO, Influenza, Pneumonia, D.H.F.-total, Food poisoning, 
Chickenpox, Haemorrhagic conjunctivitis, Sexual transmitted infection และ Hand,foot and 
mouth disease ตามลําดับ จากการพิจารณา 10 ลําดับโรคทางระบาดวิทยาพบว่าโรคอุจจาระร่วง มีอัตรา
ป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางจาํนวนและอตัราปว่ยด้วยโรคทีต่้องเฝา้ระวังทางระบาดวทิยา 10 ลําดบัแรกของปี พ.ศ. 2561 – 
2562 

ลําดับ 
โรคเฝ้าระวังทางระบาด

วิทยา 

2561 

ลําดับ 
โรคเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 

จํานวนป่วย(ราย) 

2562 
จํานวน 
ป่วย 
(ราย) 

อัตราป่วย/
แสน 

จํานวน 
ป่วย 
(ราย) 

อัตรา 
ป่วย/แสน 

 

1 Diarrhoea 15,838 1,871.52 1 Acute diarrhoea 
5,733 676.52 
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ลําดับ 
โรคเฝ้าระวังทางระบาด

วิทยา 

2561 

ลําดับ 
โรคเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 

จํานวนป่วย(ราย) 

2562 
จํานวน 
ป่วย 
(ราย) 

อัตราป่วย/
แสน 

จํานวน 
ป่วย 
(ราย) 

อัตรา 
ป่วย/แสน 

 
2 D.H.F.Total  1,666 196.86 2 PUO 2,034 240.02 
3 Pneumonia  1,625 192.02 3 Influenza 1,776 209.58 
4 Influenza 1,327 156.81 4 Pneumonia 648 76.47 
5 Pyrexia  1,197 141.44 5 D.H.F.-total 563 66.44 

6 Food Poisoning 864 102.10 6 Food poisoning 
398 46.97 

7 H.conjunctivitis 700 82.72 7 Chickenpox 337 39.77 

8 
Hand foot and 
mouth disease 

567 67.00 8 
Haemorrhagic 
conjunctivitis 

306 36.11 

9 Chickenpox 552 65.23 9 
Sexual 
transmitted 
infection 

220 25.96 

10 S.T.D.total 330 38.99 10 
Hand,foot and 
mouth disease 

163 19.23 

(ท่ีมา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562) 
 
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาวะความเจ็บป่วยทางระบาดวิทยา  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มภีาวะความ
เจ็บป่วยในอุจจาระร่วง ปอดบวม อาหารเป็นพิษ ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางแสดงจาํนวนและอตัราป่วยด้วยโรคทีต่้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดบัแรก 

ต่อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน จังหวดัราชบรุี ปี พ.ศ. ๒๕60 

อันดับ โรค 
ปี ๒๕60 

จํานวนป่วย(ราย) อัตราป่วย/แสน 

๑. อุจจาระร่วง ๑2,180 1,403.37 
๒. ปอดบวม ๑,666 ๑๙1.96 
๓ ไข้หวัดใหญ่ ๑,605 ๑84.93 
๔ อาหารเป็นพิษ ๑,046 ๑20.52 
๕ ตาแดง ๑853 98.28 
๖ มือ เท้า ปาก 700 80.65 
๗ ไข้เลือดออก 648 74.66 
๘ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 516 59.45 
๙ สุกไส 513 59.11 
๑๐ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 459 52.89 

(ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) 
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2) สาเหตกุารตาย 
 เมื่อจําแนกตามบัญชีจําแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD10) จังหวัดราชบุรี ปี 2562 พบสาเหตุการ
เสียชีวิตจากกลุ่มโรคเนื้องอก(รวมมะเร็ง) มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่กลุ่มโรคระบบไหลเวียนเลือด, กลุ่มโรคติด
เชื้อและปรสิต, โรคระบบทางเดินหายใจ, และสาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย 
 

ตารางจาํนวนและอตัราตายต่อประชากรแสนคน จําแนกตามกลุ่มสาเหตกุารตาย (ICD10)  
จังหวดัราชบรุ ีปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ปี 2561 
กลุ่มโรค 

โรค
กลุ่ม 

ปี 2562 

ลําดับ จํานวน อัตรา ลําดับ จํานวน อัตรา 

1 908 107.15 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) (C00-D48) 2 2 530 62.54 

2 886 104.55 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) 9 1 550 64.90 

3 599 70.68 โรคระบบหายใจ (J00-J99) 1 4 287 33.87 

4 546 64.43 กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99)   10 3 301 35.52 

5 419 49.44 สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย (V01-Y89) 20 5 250 29.50 

6 290 30.37 โรคระบบประสาท (G00-G99) 14 6 182 21.48 

7 220 32.02 โรคระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ (N00-N99) 6 7 144 16.99 

8 207 24.43 โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K93) 11 8 136 16.05 

9 142 16.76 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม (E00-E90) 4 9 85 10.03 

10 20 2.36 ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกําเนิด (P00-P96) 16 10 5 0.59 

หมายเหตุ : ข้อมูลการตาย ปี 2561 – 2562 วิเคราะห์โดย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี 
 
 เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายแต่ละกลุ่มสาเหตุการตาย 5 อันดับแรก พบสาเหตุการตายด้วยโรค
ต่าง ๆ ดังนี้  

1. โรคระบบไหลเวียนโลหติ  
 จํานวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จําแนกตามประเภท จังหวัดราชบรุี ปี 2562 

โรค ลําดับ จํานวน อัตรา 
โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-I69) 1 235 27.73 
โรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) 2 180 21.24 
ความดันโลหิตสูง (I10-I15) 3 92 10.86 
โรคหัวใจอ่ืน ๆ (I30-I52) 4 18 2.12 
โรคหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดฝอย (I70-
I79) 

5 14 1.65 
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2. โรคเนื้องอก (รวมมะเรง็) 
 จํานวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จําแนกตามประเภท จังหวัดราชบรุี ปี 2562 

โรค ลําดับ จํานวน อัตรา 
เนื้องอกร้ายท่ีหลอดลมหรือปอด (C349) 1 105 12.39 
เนื้องอกร้ายท่ีตับและท่อน้ําดีในตับ (C229) 2 58 6.84 
เนื้องอกร้ายท่ีลําไส้เล็ก (C260) 4 29 3.42 
เนื้องอกร้ายของเต้านม (C509) 3 29 3.42 
เนื้องอกร้ายท่ีลําไส้ใหญ่ (C189) 5 28 3.30 

3. โรคกลุ่มตดิเชื้อและปรสติ  
 จํานวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จําแนกตามประเภท จังหวัดราชบรุี ปี 2562 

โรค ลําดับ จํานวน อัตรา 
ติดเชื้อในกระแสโลหิต (A419) 1 216 25.49 
วัณโรค (A15-A19) 2 36 4.25 
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส HIV (B20-B24) 3 20 2.36 
โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส (B15-B19) 4 5 0.59 
โรคติดเชื้อของลําไส้ (A00-A09) 5 12 14.2 

4. โรคระบบทางเดนิหายใจ  
 จํานวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จําแนกตามประเภท จังหวัดราชบรุี ปี 2562 

โรค ลําดับ จํานวน อัตรา 
ปอดบวม (J10-J18) 1 255 30.09 
โรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ (J40-J47) 2 50 5.90 
โรคอื่น ๆ ของเยื่อหุ้มปวด (J90-J94) 3 11 1.30 
โรคปอดมีสาเหตุจากภายนอก (J60-J70) 4 6 0.71 
โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ (J95-J99) 5 4 0.47 

5. โรคระบบประสาท  
 จํานวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จําแนกตามประเภท จังหวัดราชบรุี ปี 2562 

โรค ลําดับ จํานวน อัตรา 
โรคความเสื่อมของระบบประสาท (G30-G32) 1 154 18.17 
สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาต  
(G80-G83) 

2 10 2.24 

การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง  
(G00-G09) 

3 5 0.59 

 
 ข้อมูลความมั่นคง 

  จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในพื้นที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตก เป็นจังหวัดชายแดนที่มีพ้ืนที่ติดกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เขตรอยต่อชายแดนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงและพื้นที่ป่า ได้แก่ เทือกเขา
ตะนาวศรี เป็นแนวพรมแดนสันปันน้ํา ระยะความยาว ๗๓ กิโลเมตร โดยแนวเขตชายแดนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่
อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอบ้านคา ซึ่งมีช่องทางตามแนวชายแดนทั้งหมด ๑๓ ช่องทาง ได้แก่  
  (๑) ช่องทางตะโกบน   (๘) ช่องทางห้วยโกท่า  
  (๒) ช่องทางตะโกปิดทอง   (๙) ช่องทางห้วยคอกหมู  
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  (๓) ช่องทางตะโกล่าง   (๑๐) ช่องทางโป่งแห้ง  
  (๔) ช่องทางห้วยสุด   (๑๑) ช่องทางพุระกํา 
  (๕) ช่องทางเขากระโจม   (๑๒) ช่องทางกระซุ้ง 
  (๖) ช่องทางห้วยมิ   (๑๓) ช่องทางจะเอว  
  (๗) ช่องทางบ่อหวี  
 ช่องทางที่สามารถสัญจรได้ด้วยยานพาหนะมี ๕ ช่องทาง คือ ช่องทางตะโกบน ตะโกปิดทอง  
ตะโกล่าง เขากระโจม และช่องทางห้วยคอกหมู สิ่งที่จังหวัดเน้นในการส่งเสริมการพัฒนาคือการพัฒนาช่องทาง
ดังกล่าว โดยการจัดการความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนรอยต่อ การพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใน
อนาคต และการเสริมสร้างการเชื่อมโยงการพัฒนาคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์ของจังหวัดที่เชื่อมโยงไปยัง
พ้ืนที่ช่องทางการค้าชายแดน พร้อมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดันให้เป็นด่านถาวรต่อไป 
 
  ๑) ภัยคกุคามทีป่รากฏในพืน้ที่  
 (๑) ยาเสพติด ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ยังคงมีอยู่ เส้นทางการ 
เข้ามาของยาเสพติดจากภายนอกประเทศตามแนวชายแดนไม่ปรากฏข่าวสาร แต่มีการนําเข้ายาเสพติดเข้ามา 
ในพื้นที่จากภาคกลางประเทศ 
 (๒) แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เนื่องจากชุมชนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน มีจํานวนไม่
มาก รวมทั้งระยะทางไกลและสภาพพื้นที่ที่ยากลําบาก ในการเดินทางจึงไม่มีการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายในพื้นที่ แต่อาจมีเพียงส่วนน้อยที่ใช้เส้นทางช่องทางพุน้ําร้อน จังหวัดกาญจนบุรี และทางด้านเหนือ
ของอําเภอสวนผึ้ง ในการเดินทางผ่านเพื่อเข้าสู่พ้ืนที่ตอนในของจังหวัด ทั้งนี้ มีความพยายามในการเข้ามา 
เพื่อขายแรงงานอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีและความยากจนของประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน 
 ซึ่งสิ่งที่จังหวัดควรพิจารณาคือการเสริมสร้างความร่วมมือจากผู้ประกอบการในด้านการ
ลดการจ้างแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือและหันมาทดแทนด้วยเทคโนโลยี เน้นการใช้แรงงานฝีมือในจังหวัดพร้อมทั้ง
การขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนาของประเทศที่เน้นการใช้ระบบภาษี การใช้แรงงานต่างชาติและกําหนด
มาตรฐานการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจในข้อปฏิบัติที่
แรงงานพึงปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ทําร้ายสิ่งที่ดีงามการสร้างมาตรการแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน
ในการจัดการปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชนและสังคมชุมชน ปัญหาทะเลาะวิวาท ด่ืมสุรา ก่ออาชญากรรม ปล้นจี้ ทําร้ายร่างกาย
นายจ้างหรือคนในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งที่ผ่านมาแรงงานเหล่านี้ เมื่อกระทําความผิดจะหลบหนี ไปทํางานที่อ่ืน
ต่อไป โดยไม่ได้ออกนอกประเทศ และยังมีการลักลอบค้าและเสพยาเสพติด อีกด้วย  
 นอกจากนี้ยังเกิดขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานขึ้นจนทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
ต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กเพื่อการค้าและการบังคับใช้
แรงงาน เกิดเป็นกระบวนการนําพาจัดหางานส่งคนเข้ามาทํางานโดยผ่านทางนายหน้าซึ่งมีหลายรูปแบบ    
 ๒) มิติความมั่นคง 
 ในภาวะปกติ คือภัยคุกคามรูปแบบเก่า ได้แก่ การสู้รบด้วยกําลังอย่างเปิดเผยเพื่อ
ป้องกันเอกราชอธิปไตยเหนือดินแดน หรือการใช้อาวุธและความรุนแรงเอาชนะกันจากความแตกต่างทาง
ความคิดเห็นทางการเมืองเช่นกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ในอดีต ซึ่งไม่ปรากฏภัยคุกคามรูปแบบเก่าใน
เขตจังหวัดราชบุรี แต่ก็มีการเตรียมกําลังรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ตามสมมุติฐานในแผนป้องกัน
ชายแดน มีภารกิจตามพันธกิจของกองทัพบกมุ่งสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยหน่วยทหาร ตชด. 
ทหารพราน 
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 ในภาวะไม่ปกติ คือภาวะที่มีการประกาศใช้กฎหมาย หรือประกาศหรือคําสั่งพิเศษ
เพิ่มเติมมาจากการใช้กฎหมายปกติ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย มิให้เกิดผลกระทบกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อันเกิดจากปัญหาทางการเมืองที่ขยายตัว
ออกไป มีการใช้ความรุนแรง สร้างความสูญเสีย สังคมไทยถูกแบ่งแยก มีการยุยงปลุกป่ันให้เกิดความเกลียดชัง
แตกความสามัคคี สถาบันหลักของชาติถูกจาบจ้วงและบ่อนทําลาย 
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โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 

 
 การไฟฟา้ 

 จังหวัดราชบุรี มีหน่วยงานดําเนินการจัดหา จัดจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนภาคที่
อยู่อาศัย ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม  ขยายเขตครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง ๑๐ อําเภอ โดยมีผู้ใช้
ไฟฟ้ารวมทั้งหมดจํานวน ๒๕๕,๐๓๑ ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้าจํานวน ๑,๙๑๘ 
ครัวเรือน ดังนี้ 

๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี กํากับดูแลและรับผิดชอบพื้นที่
จังหวัดราชบุรี จํานวน ๙ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพธาราม อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอปาก
ท่อ อําเภอจอมบึง อําเภอบางแพ อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา และอําเภอวัดเพลง โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขา ประกอบด้วย 
   (๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี เป็นสาขาที่ ๒๖๐ มีสํานักงานการไฟฟ้าใน
สังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอปากท่อ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอําเภอวัดเพลง  
มีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจํานวน ๗๑,๑๙๘ ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้า จํานวน ๔๓ ครัวเรือน 
   (๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง เป็นสาขาที่ ๒๖๑ มีสํานักงานการไฟฟ้าใน
สังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอสวนผึ้ง มีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจํานวน ๓๙,๐๔๖ ครัวเรือนและ 
มีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้าจํานวน ๑,๓๔๙ ครัวเรือน 
  (๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโพธาราม เป็นสาขาที่ ๒๗๔ มีสํานักงานการไฟฟ้า
ในสังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอดําเนินสะดวก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอบางแพ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยนางแก้วมีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจํานวน ๘๘,๔๕๕ 
ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้าจํานวน ๙๙ ครัวเรือน  

๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม กํากับดูแลและรับผิดชอบพื้นที่
จังหวัดราชบุรี จํานวน ๑ อําเภอ ได้แก่ อําเภอบ้านโป่ง โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านโป่งเป็นสาขาที่ 
๒๕๐  มีสํ านั ก งานการไฟฟ้ า ในสั งกั ด  ไ ด้แ ก่  การไฟฟ้ าส่ วน ภูมิภาคสาขาย่ อยหนองปลาหมอ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยมีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจํานวน ๕๖,๓๓๒ ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้
ไฟฟ้าจํานวน ๓๒ ครัวเรือน 
   สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจํานวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ 

   (๑) สถานีราชบุรี ๒ (ลานไก)  (๗) สถานีไฟฟ้าดําเนินสะดวก  
   (๒) สถานีไฟฟ้าราชบุรี ๑  (๘) สถานีไฟฟ้านิคมราชบุรี (ช่ัวคราว)  
   (๓) สถานีไฟฟ้าราชบุรี ๒  (๙) สถานีไฟฟ้าปากท่อ  
   (๔) สถานีไฟฟ้าราชบุรี ๓  (๑๐) สถานีบ้านโป่ง ๒ 
   (๕) สถานีไฟฟ้าจอมบึง  (๑๑) สถานีหนองปลาหมอ (ลานไก)  
   (๖) สถานีไฟฟ้าโพธาราม 
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอําเภอจอมบึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ 
โพธาราม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านโป่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอดําเนินสะดวก การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอบางแพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่ข้อมูล ณ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
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 พลังงานทดแทน 
 เมื่อพิจารณาในปี พ.ศ. ๒๕61 พบว่าภายในจังหวัดราชบุรีมีศักยภาพพลังงานทดแทนมาก

ที่สุด คือ ชีวมวลแข็ง มีค่า 397.82 ktoe รองลงมา คือขยะเผาไหม้ มีค่า 60.03 ktoe ปัจจุบันมีบริษัทผลิต
พลังงานจากก๊าซชีวภาพ รวม ๖ แห่ง กําลังการผลิตติดต้ัง ๔.๒๙๒ MW บริษัทผลิตพลังงานจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ รวม ๑๑ แห่ง กําลังผลิตติดต้ัง ๑๕.๒๔ MW มีบริษัทผลิตพลังงานชีวมวลรวม ๔ แห่ง กําลังการ
ผลิตติดต้ัง ๘๑.๖๕ MW 

ตารางแสดงพลังงานทดแทนของจังหวดัราชบุรี ย้อนหลงั ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕61 

ปี พ.ศ. 

ศักยภาพเชิงพลังงานของพลังงานทดแทนในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ (ktoe) 
ชีวมวล
แข็ง 

ก๊าซชีวภาพ ขยะ 
น้ํา 
 

ลม 
 

แสงอาทิตย์ มูลสัตว์ น้ําเสีย
อุตสาหกรรม

เผาไหม้ ฝังกลบ 

๒๕๕๑ ๒๘๓.๐๐ ๑๘.๐๓ ๕.๑๙ ๓๗.๘๗ ๗.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐๑ ๕,๓๙๒.๗๗ 
๒๕๕๒ ๒๘๐.๖๐ ๑๖.๘๙ ๕.๑๙ ๓๒.๖๒ ๖.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐๑ ๕,๓๙๒.๗๗ 
๒๕๕๓ ๒๘๒.๖๐ ๒๐.๐๘ ๖.๒๖ ๓๕.๒๐ ๗.๒๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๕๑๘.๑๘ 
๒๕๕๔ ๓๖๕.๖๒ ๑๙.๓๒ ๖.๒๖ ๓๕.๔๑ ๗.๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๕๑๘.๑๘ 
๒๕๕๕ ๓๕๗.๗๘ ๑๘.๗๓ ๖.๒๖ ๓๐.๓๒ ๖.๒๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๕๐๕.๙๔ 
๒๕๕๖ ๓๕๔.๗๖ ๑๘.๗๙ ๑๑.๒๐ ๖๐.๓๐ ๑๒.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๒๗๗.๘๐ 
๒๕๕๗ ๓๖๕.๕๕ ๑๘.๘๘ ๑๑.๒๙ ๕๘.๕๘ ๑๒.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๒๗๗.๘๐ 
๒๕๕๘ ๒๖๒.๗๘ ๑๐.๖๘ ๑๗.๔๘ ๕๖.๑๒ ๑๑.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๒๗๗.๘๐ 
2559 397.82 18.68 17.48 60.03 0.01 0.00 0.000 5,277.80 
2560 349.2 19.97 17.48 86.57 0.01 0.00 0.000 5,277.80 
2561 397.82 50.68 17.48 60.03 0.01 0.00 0.000 5,277.80 

(ท่ีมา : สํานักงานพลังงานจงัหวัดราชบุรี ณ เดือนมิถุนายน 2562) 
 

 การประปา  
 จังหวัดราชบุรีมีการประปาส่วนภูมิภาคให้บริการน้ําประปา จํานวน ๔ แห่งประกอบด้วย 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
ปากท่อ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ ๙ อําเภอ ยกเว้นอําเภอบ้านคา ที่ยังไม่มี
ระบบการประปาส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังนี้ 
 (๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี มีแม่ข่ายและหน่วยบริการรวม ๕ แห่งให้บริการใน
พ้ืนที่อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพธาราม อําเภอดําเนินสะดวก และอําเภอบางแพ มีจํานวนผู้ใช้น้ํารวม 
๑๙,๘๕๓ ราย กําลังการผลิต ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน นอกจากนั้นเป็นการรับซื้อน้ํา จากบริษัท เอ็คคอม
ธารา จํากัด ประมาณ ๑,๔๐๐ – ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
 (๒) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มีแม่ข่าย ๑ แห่ง ให้บริการในพื้นที่อําเภอ 
บ้านโป่ง มีจํานวนผู้ใช้น้ํารวม ๑๐,๔๗๔ ราย กําลังการผลิต ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 (๓) การประปาส่วนภูมิภาคปากท่อ มีแม่ข่ายและหน่วยบริการ รวม ๒ แห่ง ให้บริการใน
พ้ืนที่อําเภอปากท่อ อําเภอวัดเพลง (บางส่วน) จังหวัดราชบุรี อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และองค์การ
บริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมมีจํานวนผู้ใช้น้ํารวม ๑๑,๔๔๘ 
ราย กําลังการผลิต ๑๙,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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 (๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง มีแม่ข่ายและหน่วยบริการ รวม ๓ แห่ง ให้บริการ
ในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอจอมบึง มีจํานวนผู้ใช้น้ํารวม ๔,๑๕๑ ราย กําลังการผลิต ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์
เมตร/วัน 

 ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 
(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) 

 
  ในด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ของจังหวัดจะเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก กํากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  
  พร้อมทั้งการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม 
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในระดับประเทศ และภูมิภาค
อาเซียน และการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั้งจังหวัด
ตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ การพัฒนาประสิทธิภาพ
และขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ําประปาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วจังหวัด
ลดอัตรานํ้าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ําประปาใน
ภาพรวมของจังหวัดและที่สําคัญคือการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาของประเทศโดยลดการนําเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ พร้อมทั้งการพิจาณาการเชื่อมโยงตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ  
และอุตสาหกรรมใหม่ตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ 
 

 การคมนาคม 

 จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร การคมนาคม    
มีความสะดวกรวดเร็วทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจําทาง และรถไฟ ดังนี้  

๑) การเดนิทางจากกรงุเทพมหานคร  
 (๑) รถยนต์สว่นตัว  
   (๑ .๑) เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จากบางแค – อ้อมน้อย 
– อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี – นครปฐม – ราชบุรี ระยะทางทั้งหมดประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร 

   (๑.๒) เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘ (ถนนบรมราชชนนี) จากกรุงเทพฯ – 
พุทธมณฑล – นครชัยศรี มาบรรจบเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บริเวณอําเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี ระยะทางทั้งหมดประมาณ ๑๐๐
กิโลเมตร 

   (๑.๓) เส้นทางหลวงเอเชียสาย ๒ ( AH๒) หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕ สาย
ธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) มาบรรจบเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บริเวณ
แยกวังมะนาว อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จากน้ันใช้ถนนเพชรเกษมเข้าตัวเมืองราชบุรีระยะทางทั้งหมด
ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร 
 (๒) รถโดยสารประจาํทาง  
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  บริษัท ขนส่ง จํากัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (แห่งที่ ๒) ไป – 
กลับ จังหวัดราชบุรีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ช่ัวโมง โดยมีหลายเส้นทาง ได้แก่ 

  กรุงเทพฯ – ราชบุรี ระยะทาง ๑๐๙ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – พุทธมณฑล – ราชบุรี (ม.๑ข) ระยะทาง ๙๙ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – พุทธมณฑล – ราชบุรี (ม.๒) ระยะทาง ๙๙ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – โพธาราม ระยะทาง ๘๕ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง (ม.๑ข) ระยะทาง ๗๘ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง (ม.๒) ระยะทาง ๖๘ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – ดําเนินสะดวก ระยะทาง ๙๖ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – จอมบึง ระยะทาง ๑๒๖ กิโลเมตร  

 ท่ีมา :   สํานักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

 (๓) รถไฟ  
 การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟสายใต้ ออกจากกรุงเทพมหานคร สถานี
รถไฟหัวลําโพง และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ช่ัวโมง โดยผ่านอําเภอ
บ้านโป่ง โพธาราม เมืองราชบุรี และอําเภอปากท่อโดยมีระยะทางดังนี้ 
    กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง ระยะทาง  ๘๔ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – โพธาราม ระยะทาง ๙๘ กิโลเมตร 
    กรุงเทพฯ – เมืองราชบุรี ระยะทาง ๑๑๗ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – ปากท่อ ระยะทาง ๑๓๕ กิโลเมตร 
 และมีรถไฟแยกจากอําเภอบ้านโป่งไปจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง ๔๙ กิโลเมตร 

ท่ีมา : สถานีรถไฟราชบุรี  
 
 ๒) การเดนิทางระหว่างจังหวัดราชบรุีไปยงัจังหวดัใกลเ้คียง 
                 นอกจากนี้ จากสถานีขนส่งราชบุรีมีรถโดยสารไป – กลับยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
    ราชบุรี – สมุทรสงคราม  ระยะทาง ๔๙ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – สมุทรสงคราม (ข) ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – สมุทรสงคราม (ค) ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – กาญจนบุรี (ม.๒) ระยะทาง ๙๔ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – กาญจนบุรี (ม.๓) ระยะทาง ๙๔ กิโลเมตร  
 (๑) ระยะทางจากอําเภอเมอืงราชบรุีไปยงัอําเภอต่างๆ ของจังหวดัราชบุรี  
    อําเภอบ้านโป่ง ระยะทาง ๔๑ กิโลเมตร 
    อําเภอโพธาราม ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร 
    อําเภอดําเนินสะดวก ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร 
    อําเภอปากท่อ ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร 
    อําเภอจอมบึง ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร 
    อําเภอบางแพ ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร 
    อําเภอสวนผึ้ง ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร 
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    อําเภอบ้านคา ระยะทาง ๕๘ กิโลเมตร 
    อําเภอวัดเพลง ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร  

ท่ีมา : แขวงทางหลวงราชบุรี  ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
 
 จุดเน้นของแผนพัฒนาจังหวัด คือ การเชื่อมโยงการคมนาคมภายในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับ
กลุ่มจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งเร่งเสริมสร้างความปลอดภัยในการจราจร เพื่อการลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ และให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร  
ที่มีความสะดวก ปลอดภัย และการพัฒนาคมนาคม เพื่อรองรับการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยในอนาคต  
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วิสัยทัศนจ์ังหวัดราชบุร ี 
 
 

จากจุดยืนการพัฒนาและความพร้อมและความโดดเด่นทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรี และ
ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และการมุ่งเน้น 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐ ปี และ 
การมุ่งเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากศักยภาพและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้ง 
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับจังหวัดใกล้เคียง ภาค และอาเซียน และการมุ่งเน้นการปรับบริบทของสังคมให้เป็น
เมืองที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตมีความย่ังยืน จังหวัดราชบุรีจึงได้กําหนด
วิสัยทัศน์ว่า 

 
 
 
 

เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานระดับส่งออก มีการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อรองรับการเป็น “เมืองเกษตรสีเขียว” เกษตรกรมีสมรรถนะสูงเป็น Young Smart 
Farmer/Smart Farmer ที่เข้าใจ และเข้าถึงหลักการ “ตลาดนําการผลิต” และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งและมีเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรประสบความสําเร็จ
ในการมุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองอาหารคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหารแก่ชาวราชบุรี ชาวไทย และนานาประเทศ มีผลผลิตจากการเกษตรที่พัฒนาเป็นแบรนด์จากการเกษตร
ที่เข้มแข็ง และมีมูลค่า 

ความย่ังยืนด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตร 
และการเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นค่านิยมทางสังคมที่
เข้มแข็ง เมืองราชบุรีมีการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรีให้ความสําคัญกับการมี
แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเอง 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่ต้นแบบ
นิเวศน์ที่ย่ังยืน กระจายทั่วทั้งจังหวัดจังหวัดราชบุรีเน้นการพัฒนาผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุก
ภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศป่าเขา ลุ่มน้ําหลัก ลุ่มน้ํารองให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ธรรมชาติของจังหวัด เน้นการอนุรักษ์เชิงป้องกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า  
เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเกษตรการท่องเที่ยว การเกษตรเพิ่มค่าเพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจของจังหวัด 
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 การจัดการขยะ น้ําเสียในชุมชนเมือง ในแหล่งท่องเที่ยว และในชุมชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดให้
ความสําคัญกับการจัดการขยะที่เข้าถึง และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดการ
ระบบนิเวศธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันที่ย่ังยืนของการพัฒนา ทั้งความมั่นคงทางอาหาร และ 
การรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตเมืองราชบุรี  
 

“เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” 
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เศรษฐกิจมั่นคงหมายถึง ความมั่นคงจาก ๔ องค์ประกอบหลัก คือ 
 ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพ

ระดับเอเชีย และนานาชาติ มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจการเกษตรจากการพัฒนาระบบการผลิตแบบครบวงจร
ด้วยนวัตกรรมการเกษตรที่แข่งขันได้ ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และมีมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อการส่งออก การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย
นวัตกรรมเพิ่มค่า เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นเมืองปศุสัตว์ที่เน้นการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ โดยระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออกและสร้างโอกาสทางการตลาด
แก่จังหวัด จังหวัดมีแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชนที่เชื่อมโยงกับแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางกับ
จังหวัด และเชื่อมโยงกับระดับภาค จังหวัดมุ่งพัฒนาเป็นคลังรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน เน้นการจัดการ
ระดับสากลผ่านระบบสหกรณ์ การดําเนินงานทางธุรกิจ และเครือข่ายประชารัฐ พร้อมทั้งการพัฒนาจังหวัดให้
เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย (Food Innopolis) สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและการบริหารจัดการการเกษตรของจังหวัด พร้อมทั้ง
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การผลิตข้าว และพืชผักคุณภาพเพื่อการบริโภคในจังหวัด   

 ความมั่นคงจากการเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเพิ่มค่าภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนของจังหวัดมีความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม่ (SMEs/Start up) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
กลุ่มอาชีพต่างๆ เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์สินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขัน 
ระบบการบริการของรัฐ และการอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล
จังหวัดสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และOTOP 
เพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ สนับสนุน อุตสาหกรรมที่ย่ังยืน และสนับสนุนการใช้นวัตกรรม สร้างรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน  

 

 ความมั่นคงจากการบริการมูลค่าสูง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีมี
หลากหลาย โดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่สามารถสร้างความสําเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวตาม
แนวทาง ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด โดยคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร สุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้าง
มูลค่า 

 ความมั่นคงจากฐานของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้ง
ทางน้ํา ทางบก และทางราง รองรับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับการพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นประตูการค้า
บริการการท่องเที่ยวและการลงทุน เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ Asean Economy 
Community : AEC ระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor : EEC และพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษหรือ Special Economic Zone : SEC และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระจายความ
เจริญและสร้างโอกาสแก่ชุมชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและเส้นทางหลักการสร้างระบบสาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน รองรับการขยายตัวของเมือง ระหว่างเมือง และการพัฒนาราชบุรีเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart 
city) รองรับการเป็นประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน  

 

สังคมมีความสุข หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการ
สร้างงาน อาชีพ และรายได้ในชุมชน เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  
ความเชื่อมั่น และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การลดความเหลื่อมล้ํา ส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศ การขจัดความยากจน ส่งเสริมการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนิน
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ชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมแก่ชุมชน และครอบครัว จังหวัดราชบุรีประสบความสําเร็จในการดูแล
ประชาชนที่เปราะบาง คนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านกลไก “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”  
แก่ประชาชนทุกกลุ่มด้วยแนวทางประชารัฐ และตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน เน้นการ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายการพัฒนาประเทศ 

ชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะชุมชน ตลอดจนพัฒนาเพื่อการสร้างคุณค่า
เชิงเศรษฐกิจ ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชาวราชบุรีมีความปรองดอง
สมานฉันท์ เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
การใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนา การห่างไกลอบายมุข ชุมชนมีความเข้มแข็งสงบสุข ระบบการอํานวย
ความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีประสิทธิภาพชาวราชบุรีมีความ
เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม มีธรร
มาภิบาลในทุกภาคส่วน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรู้จักพอเพียง มีความสามัคคีมีวินัย 
ทํานุบํารุงและส่งเสริมศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม  

ราชบุรีเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพื่อประชาชนมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ มีทักษะทางสุขภาพ 
สามารถพึ่งพาตนเองทางสุขภาพ จัดการสุขภาพครอบครัว และชุมชนได้  ระบบทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และ
เป็นเลิศ มีการพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

ประชาชน สังคมมีความสามารถพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลง ภาคีจากทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชนโดยเฉพาะวัยเยาวชน วัยทํางานมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประชาชนปรับตัว และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีหมู่บ้านวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิด ทันโลก มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมี
จิตสํานึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชน
คุณธรรม สังคม อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน และมีเศรษฐกิจชุมชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเข้มแข็งโดยการ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  

ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดราชบุรีเป็นถิ่น
ฐานที่ปลอดภัยสําหรับอยู่อาศัย ชุมชนปลอดยาเสพติด มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุในเป้าประสงค์รวมท้ัง ๓ ข้อ จังหวัดราชบุรีจึงได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์๔ ประเด็น และซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ําหนักในการพัฒนาในรอบ 5 ปี 
 (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) ระยะทบทวน พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา ดิน และนวัตกรรมการทําการเกษตรเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเมืองอาหาร เมือง

สมุนไพรระดับสากล 
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กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ รองรับการเกษตร
แห่งยุคดิจิทัล และการเกษตรแห่งอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั่วทุกพ้ืนที่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตรที่พ่ึงตนเอง 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตนเอง และมีสมรรถนะที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม แบบครบวงจร หนุน
เสริมเศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม จากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรสู่อุตสาหกรรม
การเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 2 เสรมิสร้างความมัง่คั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบรกิารการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม 
และบรกิารที่มีมูลค่าสูง 
 กลยุทธ์ที่ ๑เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เติบโตจากชุมชน เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวอาเซียนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีมูลค่าสูง 

 กลยุทธ์ที่ ๒เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และเมืองการค้า 
ที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างเข้มแข็ง 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพจากฐานธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว รองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ ๕พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ให้มีความปลอดภัย 
รองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงการค้าชายแดน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สันติสุขตามแนวทางของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู้ และ
การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ํา ด้วยคุณภาพการบริการรัฐ และระบบ
สวัสดิการชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย 
น่าอยู่ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐที่ทันสมัย มีคุณภาพรองรับการเติบโตของ
จังหวัด การเชื่อมโยงสากล และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนเชื่อมั่น และวางใจ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มความม่ันคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร การจัดการน้ําท่วม น้ําแล้ง เพื่อให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน เกษตรกร และพลังงาน
เพื่อการส่งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนานิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้ําเสีย ลดมลพิษ ด้วยกลไก
ชุมชน และการจัดการแบบมีส่วนร่วม 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เตบิโตอยา่งมั่นคง 

 
 

๑. แนวคดิและหลกัการ(Strategic Concept) 
 โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเน้นการสร้างสรรค์ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มค่า และการบริการที่มีมูลค่าสูง ในขณะที่เกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่สําคัญ
ที่สุดของจังหวัดราชบุรี พืชเกษตรกรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดราชบุรีมากที่สุด ได้แก่ ข้าว มะพร้าว
น้ําหอม สับปะรดโรงงาน ไม้ดอกไม้ประดับ มันสําปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้การปศุสัตว์ถือเป็นอาชีพที่สําคัญ
นอกเหนือจากการทําเกษตรกรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเช่นเดียวกัน การพัฒนาที่ท้าทายของจังหวัด
คือการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อหนุนเสริมผลผลิต และผลิตภัณฑ์การเกษตรสําคัญของจังหวัด ให้มี
คุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ 
 ตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ โดยการพัฒนาแบบครบวงจร เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ การวิจัยพัฒนา 
และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการ เพื่อไปเชื่อมโยงกับตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร ให้สินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และจังหวัดราชบุรีมีแนว
ทางการพัฒนาให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารที่มีคุณภาพ เน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจังหวัดราชบุรีมีแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ให้เป็นเมืองสีเขียวและอาหารที่มีคุณภาพ โดยนําการเกษตรซึ่งเป็นฐานหลักเชื่อมโยงโอกาสการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารระบบคุณภาพ
ร้านอาหารมาตรฐานสากล และการเกษตรที่ได้กําหนดเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน ตามแผนการพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบ
ครบวงจร และเมืองอาหารที่มีคุณภาพ 
 นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรี ยังได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น ๑ ใน ๖ 
จังหวัดนําร่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายโครงการเกษตรสีเขียว ด้วยเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านปศุสัตว์
และพืชผัก โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีรูปแบบกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในแผนยุทธศาสตร์ จึงเน้นการพัฒนาต่อยอดสู่เมืองปศุสัตว์
ครบวงจรในอนาคตอีกทางหนึ่ง 
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๒. วัตถุประสงค์(Strategic Objective) 
1) เพื่อพัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้มีมาตรฐาน เป็นเกษตรปลอดภัย และมีปัจจัยพ้ืนฐานทาง

 การเกษตรที่เอื้อต่อการพัฒนา และการแข่งขันได้ 

2) เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร สร้างงาน อาชีพ รายได้ แก่เกษตรกร  
3) เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดราชบุรี ให้ประชาชนได้บริโภคอาหาร

 ปลอดภัย 
 

๓. เปา้ประสงคป์ระเดน็ยทุธศาสตร์(Strategic Goal) 
1) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอาหาร

 ระดับประเทศ และนานาชาติ 
2) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 พ่ึงตนเองได้ 
4) จังหวัดราชบุรีมีปัจจัยพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการทําการเกษตร และมีห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่

 เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน ชุมชน 

 
4. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ(Strategic and Guideline to Implement)  
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา ดิน และนวัตกรรมการทําการเกษตรเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) พัฒนาและบํารุงรักษาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้อง
ปริมาณน้ําที่หาได้โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ํา แหล่งน้ําใน 
ไร่นา อ่างน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางรวมทั้งระบบท่อส่งน้ําหรือให้มีอุโมงค์ส่งน้ําตามแนวถนนให้กระจายตัว
ตามศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ต้นน้ํา และมีการผันน้ําจากแหล่งน้ําหลักของกลุ่ม
จังหวัด ทั้งแม่น้ําแม่กลองที่มีปริมาณน้ําเกินความต้องการเข้ามาเติมในเขื่อนหรือในแหล่งน้ําที่มีปริมาณน้ําน้อย
ให้เพียงพอกับการทําการเกษตร การจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในภาคเกษตรระดับลุ่มน้ําหลักของกลุ่มจังหวัด
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําเพื่อการเกษตร และมีการกําหนดเขตการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ําด้วยนวัตกรรมการประหยัดพลังงานและต้นทุน
การเกษตร 

๒) คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทํากินของเกษตรกรให้
มากขึ้นโดยการส่งเสริมการจัดทําโซนนิ่ง เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ การรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะนาข้าวไว้ให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรทางอาหารที่มั่นคง รวมถึงการกําหนดเขตการใช้พ้ืนที่ทํา
การเกษตรที่เหมาะสม และการสนับสนุนให้ทําการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ปริมาณน้ํา และความ
ต้องการของตลาดในพื้นที่ รวมทั้งการเร่งฟื้นฟูและปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การฟื้นฟูพ้ืนที่เกษตร
ที่มีดินเสื่อมในบางพื้นที่ เพื่อการลดความรุนแรงที่จะเกิดในอนาคต และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพ
ดีอย่างทั่วถึงและราคาที่เป็นธรรม อาทิ พันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ปุ๋ย  
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๓) ยกระดับขีดความสามารถทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการ
รวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ํา และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดย 

 การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base)  และการปรับ
ระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรมีความ
ปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีหลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดย
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทางเลือกและ
กําหนดกระบวนการในการศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการกํากับดูแลอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม  

 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาของจังหวัดและจากกลุ่มจังหวัด เพื่อการวิจัยพัฒนาปัจจัย
การผลิตด้านพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ พันธ์ุสัตว์น้ํา เทคโนโลยีการเพาะปลูกของจังหวัด และการวิจัยและพัฒนา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยเฉพาะสําหรับนาข้าว ไม้ผล ไม้ดอก ประมง มะพร้าวน้ําหอม พืชผัก และไร่
อ้อยของจังหวัดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  

 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของการปศุสัตว์ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงได้ ให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โคเนื้อ โคนม ระดับชาติ และนานาชาติแบบครบวงจรในพื้นที่ของ
จังหวัด 

 

๔) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม เช่น จัดทําแปลงต้นแบบผ่าน
ศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่ในระดับอําเภอ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลใน
รูปแบบการจัดการนาข้าว แปลงไม้ผล แปลงไม้ดอกไม้ประดับ แปลงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ฟาร์มปศุสัตว์ ที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยี 

 

๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําตลอดลุ่มแม่น้ําหลัก ทั้งแหล่งน้ําต้นทุน สร้างแก้มลิง 
ระบบส่งน้ําแบบท่อ การปรับปรุงระบบส่งน้ําในพื้นที่เกษตร การใช้น้ําชลประทาน การพัฒนาระบบการสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้าในแปลงเกษตร การขุดลอกสระน้ําในแปลงเกษตร และการลดอัตราสูญเสียการใช้น้ํา โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลแหล่งน้ําและพื้นที่ชลประทานที่มีอยู่แล้วให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริหารจัดการเก็บกักน้ําที่ไหลออกจากระบบชลประทานให้คงอยู่ในพื้นที่ 
เพื่อลดการสูญเสียน้ํา รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในจัดทําระบบส่งน้ําแบบท่อจากเขื่อนศรีนครินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี มาใช้เพื่อการชลประทานภายในจังหวัด แก้มลิงเก็บน้ําใต้ดินทั้งในและนอกเขตชลประทาน
เพื่อสํารองน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพิ่มน้ําต้นทุนและการกระจายน้ําสู่พ้ืนที่เกษตร  

๖) การส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชในบริเวณคันคูคลอง และลําน้ําหลัก เพื่อลดปัญหาการ
พังทลายของหน้าดิน และการป้องกันการกัดเซาะการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําทาง
ธรรมชาติเพื่อรองรับการเกษตร 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเมืองอาหาร เมือง

สมุนไพรระดับสากล 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
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๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
รองรับการเป็นเมืองอาหารมาตรฐานโลกทั้งในกลุ่มสินค้า สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา รวมถึงการ
ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศอย่างทั่วถึง  

 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัย เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มของผลผลิต และใส่ใจในการบริโภคของประชาชน และลูกค้าของจังหวัด โดย 

 การพัฒนาสินค้าเกษตรที่โดดเด่นให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ให้มีมาตรฐานที่เป็นที่
เชื่อมั่นของตลาดในระเทศ และต่างประเทศ เน้นการจัดการการผลิตแบบมีมาตรฐานครบวงจร และการพัฒนา
ผลผลิตรองรับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะโดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน  

 ส่งเสริมการตรวจสอบความปลอดภัยของผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร  และจัด
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานในพื้นที่บริเวณจุดรวบรวมและกระจายสินค้าของ
จังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 

 การสร้างสรรค์หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารสําหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ อาทิ 
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล อาหารสําหรับผู้สูงอายุ อาหารสําหรับผู้รัก
สุขภาพ อาหารสําหรับผู้รักษาความงาม และการดูแลร่างกาย สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม และสินค้า
เกษตรในกลุ่ม Product Champion 

 การพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกําหนดมาตรการจูงใจใน
การปรับปรุงการผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  

 ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอสําหรับเด็กในวัยเรียนเพื่อเพิ่มสุข
ภาวะและศักยภาพการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักในการบริโภคอาหารและโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาวะ
ของเยาวชนในพื้นที่  

 

๓) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด เพื่ออาหารปลอดภัยอย่างจริงจังและ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในระดับประเทศ โดย 

 ส่งเสริมสนับสนุนส่วนราชการ สถาบันการศึกษาในการสร้างสรรค์กลไก เพื่อการ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านมาตรการการสนับสนุนทรัพยากรของจังหวัด 
เพื่อการจูงใจในการทําการเกษตรปลอดภัย เพื่อหนุนเสริมเมืองอาหารคุณภาพ 

 การส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า
เกษตรที่ใช้สารเคมี ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการตลาดที่อุดหนุนจากทรัพยากรของจังหวัดโดยตรง พร้อมทั้ง
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภคในระดับพ้ืนที่ เพื่อสร้างกระแสการบริโภคหนุนเสริม
การผลิต  

๔) ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมอาหารบางประเภทที่มีศักยภาพ 
เน้นการจัดทํา Zoning  ระบบเกษตรอินทรีย์ทั้งนาข้าว ไร่อ้อย พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ปศุสัตว์ และ
การส่งเสริมการจัดการผลผลิตสมุนไพรของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมทั้งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการ Zoning ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

๕) การเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรของจังหวัดและการรวมกลุ่มให้เป็นกลไกหลัก
ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็น
พ้ืนฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพ้ืนที่ เน้นการส่งเสริม 
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 การขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด และอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศที่เชื่อมโยงกับภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด  

 การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐการลงทุน
แบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน และการทําเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
ความเป็นธรรม  

 การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร เสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้
เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ 

 การนําระบบคลัสเตอร์มาใช้พัฒนาเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรในจังหวัดราชบุรี 

 

๖) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ เพื่อเกษตรอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning) โดย 

 การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร รองรับการทําการเกษตร
นาข้าว พืชผัก ไม้ผล ไม้ประดับ สมุนไพร การปศุสัตว์ในจังหวัด  

 ส่งเสริม และให้การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการปรับปรุงการผลิต และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจําเป็นด้านการเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบภูมิสารสนเทศในการวาง
แผนการผลิตตลอดห่วงโซ่  

 ส่งเสริมการทําเกษตรแบบประณีตที่ต้องใช้องค์ความรู้ ควบคู่กับการวางแผนและ
การจัดการอย่างเป็นระบบ มีความเอาใจใส่ และใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งคํานึงถึง
ระบบนิเวศ 

 ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
 การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การทําเกษตรทางเลือกอื่นๆ  

 

๗) ส่งเสริมรูปแบบการทําเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการ
การตลาด และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 

 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริมการทําเกษตรนาข้าว พืชไร่ 
พืชผัก พืชสมุนไพร แปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นยําสูงในพื้นที่ที่เหมาะสม  

 ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 
๘) ผลักดันอุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมงครบวงจรอย่างยั่งยืนเน้นการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาศักยภาพเกษตร กลุ่มเกษตร การพัฒนาการแปรรูป 
และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ และประมง โดยเฉพาะฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามให้จังหวัด
ราชบุรีเป็นศูนย์กลางสัตว์น้ําสวยงามระดับประเทศและนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ รองรับการเกษตร
แห่งยุคดิจิทัล และการเกษตรแห่งอนาคต 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาวิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ใน
กระบวนการผลิต ทั้งก่อนการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและในกระบวนการแปรรูป เพื่อให้เกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะในนาข้าว และพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก  
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ปศุสัตว์ และประมง เพื่อการหนุนเสริมเกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัด และสนับสนุนการถอดบทเรียนจาก
ปราชญ์การเกษตรเพื่อการพัฒนาต่อยอด การพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรในพื้นที่แปลงเกษตรเพื่อการพัฒนา
ความรู้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

 

๒) สนับสนุนการพัฒนาความรู้ นวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยนําผลการวิจัย
และพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดบนพื้นฐานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาคเกษตรกร 
ภาคเอกชน และภาครัฐ ในกลุ่มข้าว ผัก ไม้ผล พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ ปลาสวยงาม และพืชเศรษฐกิจ 

 

๓) การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร 
โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด สร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับ 
ตลอดจนมีการเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคการผลิตอ่ืน    

 

๔) พัฒนาความรู้ เพื่อสนับสนุนการสร้างกลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร ได้แก่ 
การนําแนวทางการพัฒนาระดับประเทศมาใช้ในจังหวัด เพื่อการพัฒนาระบบตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า การสร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า สําหรับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด การพัฒนา
ระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้ การสนับสนุนส่วนราชการ ธนาคารรัฐเพื่อการสนับสนุน
เงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น 

 

๕) การสร้างนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์จากสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเมียนมาร์ เพื่อการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ และการแปรรูปสร้างมูลค่าและโอกาสในด้าน
การตลาดจากการส่งออกทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน  

 

๖) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการเกษตรในยุคอนาคต การพัฒนา
แพลตฟอร์มเพื่อการตลาดผลผลิตทางการเกษตรเป็นการเฉพาะ การส่งเสริมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร การส่งเสริมการใช้สื่อสังคมในการ
สื่อสาร การทําการตลาดผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเกษตรโซนนิ่ง 
การนําระบบดิจิทัลเพื่อการเสริมสร้างการผลิต Agri Map Online 

๗) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการยกระดับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใน
การบริหารจัดการภาคเกษตร โดยส่งเสริมขีดความสามารถที่เน้นการพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทาน 
ด้านการเกษตรของจังหวัด ในกลุ่มเกษตรนาข้าว ไม้ผล ไร่อ้อย ปศุสัตว์ ไม้ประดับให้มีความถูกต้อง แม่นยํา 
เชื่อถือได้และสามารถนํามาใช้ประโยชน์สําหรับการวางแผนด้านการเกษตร โดยการจัดทําธนาคารข้อมูลและ
สารสนเทศกลางด้านการเกษตรแบบครบวงจร รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนาระบบเตือนภัยการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  

 

๘) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการยกระดับเกษตรยุคดิจิทัล โดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร  เช่น ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภค
ปลอดภัย เป็นต้น ทั้งใช้นวัตกรรมในด้านการผลิต การแปรรูป 

 

๙) สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งน้ํา และแก้มลิงเพื่อ
รองรับการพัฒนาการเกษตร 
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๑๐) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการยกระดับสู่อุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการ
พัฒนาการเกษตรปลอดภัย สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดและทดแทนการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร 
เพื่อการพัฒนาการเกษตรเชิงพาณิชย์  
 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั่วทุกพื้นที่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตรที่พึ่งตนเอง 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการเกษตรในระดับจังหวัด และอําเภอ
มีส่วนร่วมคิดร่วมทําและเป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตน โดยภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่
จําเป็นและเชื่อมโยงการดําเนินการกับศูนย์เรียนรู้ ต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่มีความ
ทันสมัยให้ครอบคลุมทุกอําเภอ ทั้งด้านนาข้าว ไม้ผล พืชผักผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และปศุสัตว์ 

 

๒) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ทั้งใน
รูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการทํา
เกษตรกรรมตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัด
ในการขับเคลื่อน และการปรับกลไกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่จําเป็นในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน 
อาทิ การสร้างปราชญ์ตามศาสตร์พระราชา และคัดเลือกต้นแบบเกษตรพอเพียงให้เป็นตัวอย่างของแต่ละ
ชุมชน เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรในชุมชน  

 

๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการทําการเกษตรสีเขียวตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหาร การผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน เน้นการควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตร ในสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้สารเคมีการเกษตรอย่างเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์
พ้ืนเมือง (ไก่พ้ืนเมือง) 

๔) จัดทําสื่อดิจิทัลเพื่อการเกษตรตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เยาวชน นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต การส่งเสริมกิจกรรมหลุมพอเพียง
ในครัวเรือน พืชผักสวนครัวในครัวเรือน แปลงเกษตรชุมชนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน การพัฒนาการเกษตร
ในชุมชนเมือง และในโรงแรมรีสอร์ท เพื่ออาหารปลอดภัย และส่งเสริมการทําการเกษตรในหลักเกษตรทฤษฎี
ใหม่และการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนกลุ่มเปาะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตนเอง และมีสมรรถนะที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้ 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) สร้างบุคลากรด้านการเกษตรของจังหวัด โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือดําเนิน
นโยบายบัณฑิตคืนถิ่นการสร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรคนรุ่นใหม่ในกลุ่มไม้ผล ประมง การปลูกพืชผัก 
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การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปศุสัตว์ เป็นต้น ที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติเพื่อสร้างเกษตรกรที่มีความรู้
และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการที่สามารถปรับตัวได้ทัน
ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

๒) การสนับสนุนการสร้างและการรวมกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่องให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร  สามารถบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ําถึงการแปรรูปและการตลาด และเปิดโอกาสให้บุตร
ของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทําการเกษตร มีทัศนคติและความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นลําดับแรก 
ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแล
สวัสดิการชาวนา ควบคู่กับการสนับสนุนการเพิ่มรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร 

 

๓) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer) เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตรและปราชญ์ขาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเข้าถึงแหล่ง
สินเชื่อ เพื่อการเกษตรให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ลูกหลานเกษตรกร หรือบุคคลท่ัวไปท่ีมีความมุ่งมั่นจะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

 

๔) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) โดย 
 พัฒนากระบวนการทางความคิดของเกษตรกรไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ เน้นการนํา

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดความคิดในการพัฒนาการผลิตไปสู่การแปรรูปขั้นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
รวมถึงการบริหารการตลาดตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัด และตลาดต่างประเทศ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา 
รวมทั้งการถอดบทเรียนและนําข้อเท็จจริงเป็นตัวอย่าง และสนับสนุนการศึกษาดูงานเกษตรกรตัวอย่างที่
สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้ 

 พัฒนาศักยภาพศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายฐานองค์ความรู้จาก 
ปราชญ์ชาวบ้านไปสู่เกษตรกรและชุมชนเครือข่ายอ่ืนๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรีให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกตําบล ประชาสัมพันธ์เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จให้มากขึ้น  

 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตร(Smart Group) เป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์ และสถาบันเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดราชบุรีเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตร 

 

๕) สร้างหลักประกันการเกษตรของจังหวัดในอนาคต ว่าจะมีเกษตรกรคุณภาพสานงาน
ทางการเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืน โดย 

 สร้างมาตรการจูงใจในการเป็นเกษตรด้วยกลไกของภาครัฐ เอกชนในจังหวัด เช่น 
สิทธิพิเศษในการได้รับบริการพิเศษของรัฐ ส่วนลดในการซื้อสินค้าจากภาคเอกชน เป็นต้น 

 การสนับสนุนการขยายผลแปลงเกษตรแนวใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจทางการเกษตร 
มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรเชิงธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ 

 การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาแปลงเกษตรให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว (Smart Farm) 

 การส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดลูกหลานเกษตรกร การสร้างแรงจูงใจโดยการใช้
สวัสดิการรัฐ  

 การส่งเสริมคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกร โดยการสร้างภาพลักษณ์ คุณค่า มูลค่า
แบบครบห่วงโซ่คุณค่า เน้นการสร้างเป้าหมายเกษตรกรมืออาชีพในทุกตําบล 
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๖) เพิ่มประสิทธิภาพการพึ่งตนเองของเกษตรกรในด้านการจัดการแปลงเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสูง (Smart Farming) โดย 

 การพัฒนาศักยภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน ให้มีโรงปุ๋ยในชุมชนทุกตําบล 
เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร และให้ประชาชนเข้าถึงวัตถุดิบและเสริมสร้างผลผลิตเกษตรปลอดภัย 

 ส่งเสริมการจัดต้ังธนาคารพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ของชุมชน (สัตว์น้ําสวยงาม โคเนื้อ โคนม)  
 ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้และเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม แบบครบวงจร หนุน
เสริมเศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานการเกษตร 
 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นแบรนด์ (Brand) ผลผลิตจากการเกษตร โดยการเน้น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ด้วยกลไกการรวมกลุ่ม และการพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยีส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร เพื่อการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าในกลุ่ม
ไม้ผล สัตว์น้ํา และสมุนไพร ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร ที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากฐานการเกษตร การพัฒนารูปแบบการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ผลผลิต การสร้างแบรนด์จากผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนการพัฒนาสถาบันการเกษตรของจังหวัดสู่การ
บริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง พัฒนาปรับปรุงดินเพื่อรองรับการบริหารจัดการ
พืชผัก ปศุสัตว์ ผักและไม้ผลพรีเมี่ยม ที่เป็นแบรนด์ของจังหวัด (Product Champion) 

 

๒) สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร มุ่งเสริมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงในระดับ
การส่งออก สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรผ่านรูปแบบ
ของสหกรณ์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปและการสร้างมูลค่าจากการ
พัฒนาเป็นแบรนด์ผลผลิตการเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรราชบุรี-นานาชาติ  
ในกลุ่มสัตว์สวยงาม ไม้ผล ปศุสัตว์ไม้ดอกไม้ประดับ 

 

๓) สนับสนุน Start Upทางการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การค้า การส่งเสริมการพัฒนาการค้าผลผลิตทางการเกษตรบนระบบดิจิทัล การพัฒนาการค้าการบริการด้วย
นวัตกรรม สร้างโอกาสในการสร้างบริการการค้าผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมสินค้าและบริการ
จากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเช่ือมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทย 
เพื่อขยายฐานรายได้ โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

 

๔) สร้างตลาดสุขภาพด้วยสินค้าการเกษตรของจังหวัดโดยมุ่งแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
และผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในสินค้าจากผู้บริโภค และอาศัยสื่อ
ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 

๕) การพัฒนาการตลาดดิจิทัล เพื่อรองรับการกระจายสินค้า และการทําการตลาดผลผลิต
ทางการเกษตรของจังหวัดในรูปแบบของแพลตฟอร์มกลางของผลผลิตการเกษตร 
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กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม จากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรสู่อุตสาหกรรม
การเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) เตรียมพร้อมองค์กรการเกษตรของจังหวัดสู่การเกษตรอุตสาหกรรม เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยกลไกการรวมกลุ่ม และการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร เพื่อการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมูลค่า เช่น ในกลุ่มไม้ผล 
สัตว์น้ํา ปศุสัตว์ และสมุนไพร ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร ที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากฐานการเกษตร การพัฒนารูปแบบการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ผลผลิต การสร้างแบรนด์จากผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน
การเกษตรของจังหวัดสู่การบริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อแบบครบวงจร โดยเน้น 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อเชิงการค้า และปริมาณแม่โค 

เพื่อผลิตลูกโคสร้างฐานการผลิตโคเนื้อในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษา 
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และลดต้นทุนการผลิตให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับระบบการผลิตภายในแต่ละพื้นที่ 

 การพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพด้านการแปรรูปสินค้าที่ผลิตจากเนื้อ
โคเกษตรกรต้องมีการปรับตัวโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
เกษตรกร และสหกรณ์สามารถแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่ผลิตได้ และการจัดต้ังเป็นนิคม
อุตสาหกรรมปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมสับปะรด โดยเน้น 

 สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ในเขตอําเภอบ้านคา ปากท่อ 
จอมบึงและสวนผึ้ง จากการบริหารจัดการน้ําในด้านอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และพืชเกษตรอื่นๆ โดยมี
แหล่งน้ําส่วนหนึ่งสนับสนุนแหล่งผลิตสับปะรด เพื่อการพัฒนาปริมาณ และคุณภาพผลผลิตรองรับ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 ส่งเสริมโรงงานแปรรูปสับปะรดในจังหวัดในการเพิ่มศักยภาพการผลิตสู่หลักการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางลดต้นทุนการผลิต เพื่อหนุนเสริมทางรายได้
แก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการผลผลิตเพื่อป้อนสู่โรงงาน การพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์การเกษตร 

 สํารวจข้อมูลการแปรรูปสับปะรด การสร้างมูลค่าเพิ่ม ดําเนินการด้านการตลาด
ผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ ์

 สร้างมาตรการกลไกระดับจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดและราคา
สับปะรด และประสานงานกับโรงงานแปรรูปในจังหวัด และกลุ่มเกษตรกรในแหล่งผลิตสับปะรดที่สําคัญของ
จังหวัด เพื่อเป็นเครือข่ายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านการตลาด 

 การเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการตลาด การส่งออกของอุตสาหกรรมการเกษตร
ของจังหวัด เพื่อให้จังหวัด เพื่อให้จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยง จําหน่ายปลาสวยงามใน
ระดับประเทศและนานาชาติ จัดสร้างตลาดปลาสวยงามที่ทันสมัย ครบวงจรในจังหวัดราชบุรี พร้อมส่งเสริม
การสร้างกิจกรรมการเกษตรในระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําแบบครบวงจร 
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๔) ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมประมงน้ําจืดครบวงจร และส่งเสริมการผลิต/พัฒนาปลา
สวยงาม เพื่อการค้าและการส่งออก มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดปลาสวยงามให้เป็นที่รู้จัก และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับประเทศและนานาชาติ   

๕) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งอุตสาหกรรมสีเขียว  
การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน และให้การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในภาคการเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรม อาทิ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ การสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การแปลงมูลสัตว์เป็น
พลังงานชีวภาพ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสรา้งความมั่งคัง่ทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการ  
การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม และบรกิารที่มีมูลค่าสูง 

 
 

๑. แนวคดิและหลกัการ(Strategic Concept) 
 

เศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี นอกจากเช่ือมโยงกับการเกษตรแล้วยังมีภาคการค้า การบริการ และ 
การลงทุนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 172,591 ล้านบาท (พ.ศ. ๒๕61) 
แต่ปัญหา และความท้าทายในอนาคตของจังหวัด คือการสร้างโอกาสจากการพัฒนาของประเทศ และการเชื่อมโยง
การค้า การคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งการพัฒนาตาม
แนวนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มค่า และบริการที่มูลค่าสูงตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐และนอกจากนั้นจังหวัดยังมี
โอกาสจากด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงาม ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร เชิงนันทนาการ เชิงสุขภาพ และแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 2.11 ล้านคน ในปี ๒๕60 เพิ่มเป็น 
2.25 ล้านคน ในปี ๒๕๕๙ รายได้จากการท่องเที่ยว 4,197.70 ล้านบาท ความท้าทายของจังหวัดพัฒนา
บริการการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีกําลังซื้อ และการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการจัดบริการ
ทางการแพทย์ตามนโยบายเศรษฐกิจ จากการขับเคลื่อนของประเด็นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อรองรับ
กลุ่มที่มีกําลังซื้อ โดยเฉพาะทางการแพทย์ที่มีมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ระยะเวลาแก่ผู้บริการจากประเทศเพื่อน
บ้านมาใช้บริการได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่ามารักษาและฟื้นฟูสุขภาพได้ถึง ๙๐ วัน และให้เวลาแก่ผู้ใช้บริการจาก
ยุโรป ญี่ ปุ่น ถึง ๑๐ ปี ซึ่ งจะเป็นโอกาสสําคัญในการพัฒนาบริการการแพทย์พรีเมี่ยมของจังหวัด 
 (New S Curve) และนอกจากนั้นโอกาสจากการพัฒนาบริการที่มีมูลค่าสูงของจังหวัด ทั้งจากบริการทาง
การแพทย์ โอกาสจากการพัฒนาการค้าโดยการสร้างแหล่งการค้า การสร้างเศรษฐกิจในชุมชนจากภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงกับการโลจิสติกส์ก็เป็นเป้าหมายสําคัญของจังหวัดเช่นเดียวกัน 
 
๒. วัตถุประสงค(์Strategic Objective) 

1) เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าการค้าของจังหวัดให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม
เฉลี่ยจากภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

2) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของนักลงทุน ผู้ประกอบการค้า องค์กรการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง
และแข่งขันได้  
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3) เพื่อพัฒนาเมืองการค้า และแหล่งเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล หนุนเสริม
การกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 

4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก การสร้างงาน อาชีพ และรายได้
แก่ชุมชน ประชาชน 

5) เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
รองรับการเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ 

 
๓. เปา้ประสงคป์ระเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Goal) 

1) จังหวัดราชบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้มแข็งมี
คุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง 

2) ผู้ประกอบการค้าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง  
จังหวัดราชบุรีมีความพร้อมในการพัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย (Trading City) 

3) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได้ 
4) จังหวัดราชบุรีมีนวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 
5) ระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการ

เติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ 
6) จังหวัดราชบุรีมีความเติบโตในการพัฒนาการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

 
4. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement)   

 กลยุทธ์ที่ ๑เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เติบโตจากชุมชน เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวอาเซียนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีมูลค่าสูง 
 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ โดย 

 เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อม ในการพัฒนาธุรกิจรีสอร์ท โรงแรม และร้านอาหารให้มีมาตรฐานของกิจการที่ ดี  
เน้นการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงแบบครบวงจร มีที่ปรึกษาให้คําแนะนํา เพื่อการเปลี่ยน
ระบบการบริหารจัดการ และการบริการที่มีมาตรฐานที่แข่งขันได้ และรองรับการยกระดับการท่องเที่ยวของ
จังหวัด เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  

 พัฒนาทักษะการบริการในกลุ่มผู้ให้บริการ เน้นการยกระดับแรงงานในพื้นที่ และ
การให้โอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานผู้สูงอายุสู่ผู้ให้บริการที่มีจิตวิญญาณการบริการ และความรักในพื้นที่ 
ส่งเสริมสถานประกอบการนําร่องในการนําผู้สูงอายุสู่การบริการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวใน
ชุมชน  

 จัดระเบียบแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะการบริการ เพื่อการจัดระเบียบการทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประเทศเพื่อนบ้าน และการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองในการเข้าสู่การบริการการท่องเที่ยว  
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 ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ เข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับนานาชาติ การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการท่องเที่ยว (Travel Agent) เพื่อการเปิด
โอกาสทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่ทันสมัย การพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางการ
ท่องเที่ยว การพัฒนารีสอร์ทยุคใหม่ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่  

 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ประสบ
ความสําเร็จ หรือนักลงทุน ที่เป็นรายใหญ่ เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน
ในรูปแบบ (Business Social Enterprise)  

 

๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิงประวัติศาสตร์ 
ประเพณี จิตวิญญาณ และการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง มีมาตรฐาน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์จังหวัด โดย 

 ส่งเสริมแปลงเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัด เพื่อพัฒนาเป็นอุทยานการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร จัดระบบนิเวศการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีคุณภาพครบวงจร (Agri-Park Resort ) พร้อมเชื่อมโยง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข น า ด ใ ห ญ่  พั ฒ น า บ ริ ก า ร ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในฟาร์มการเกษตรของจังหวัดแบบครบวงจรเพื่อการกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมที่เป็น
นวัตกรรม และเป็นกิจกรรมที่มูลค่าเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว  

 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน การรวมกลุ่มชุมชน เป็นชุมชนเกษตร
ท่องเที่ยว พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการทําการตลาดโดยตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาการตลาดในรูปแบบ
ดิจิทัล การพัฒนาขีดความสามารถผู้ให้บริการในชุมชนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการวิ่งเขาประทับช้าง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการวิ่งตามแนวธรรมชาติ 

 จัดทําเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ และการสร้างระบบ
การตลาดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะโซนกาญจนบุรี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่
พ้ืนที่ให้มากขึ้น ส่งเสริมการจัดงานมหกรรมการค้า งานพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น 
การจัดงานวันสับปะรดบ้านคา งานมหกรรมพืชผัก ผลไม้ อําเภอบางแพ เป็นต้น 

 พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า และนิเวศป่าเขาของจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพ สร้างระบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เส้นทางการเดินชมธรรมชาติที่เข้าถึง (คํานึงถึงธรรมชาติ) 
ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กับการปั่นจักรยาน สนับสนุนให้จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะบริเวณอําเภอ
สวนผึ้งมีแหล่งปั่นจักรยานที่ดีในระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมการแข่งขันป่ันจักรยานประจําปี  

 เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการสาธารณสุข เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยว
คุณภาพของจังหวัด สร้างระบบ Hearty Trip and Healthy Resort โดยการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ
ผู้ประกอบการและพนักงานให้มีทักษะและผ่านการประเมินคุณลักษณะและมาตรฐานจาก EMS, Food 
Safety และสร้างระบบ  Emergency Medical Service โดยการอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะด้าน EMS และการ
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและอาชีวอนามัยในแรงงาน อบรมภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
หน่วยงาน ให้มีความรู้ ทักษะ และแนวปฏิบัติในการจัดการด้านความปลอดภัยในเส้นทางพื้นที่ท่องเที่ยว  
พร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนอุบัติภัยทางถนนในแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัดสร้างศูนย์บริการ
สุขภาพท่องเที่ยวอาเซียนที่อําเภอสวนผึ้ง และสร้างศูนย์บริการแพทย์อาเซียนที่โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อการ
อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการทางสุขภาพ การพัฒนาระบบเคลม  พัฒนาโครงสร้าง
โรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลรองรับบริการฟื้นฟูสุขภาพแบบพรีเมี่ยม รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
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ส่งเสริมการบริการสุขภาพแพทย์แผนไทยและสปาโดยเช่ือมโยงกิจกรรมสุขภาพกับการบริการของโรงแรมและ
รีสอร์ท 

 พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่เข้มแข็ง 
สร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยว จากการจัดการวัฒนธรรมอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม 
ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (วัดทุ่งหญ้าคมบาง ต.ดอนแร่)เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัด 

 รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านศิลปะ ทั้งที่เป็นศิลปะร่วมสมัยและศิลปะดั้งเดิม
ของท้องถิ่น เพื่อนํามาบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและถ่ายทอดสู่บุคลากรในด้านศิลปะเพื่อนําไปต่อ
ยอดในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอุทยานวัฒนธรรมราชบุรี ที่มีมาตรฐานและทันสมัย เน้นการส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งใหม่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 พัฒนาและสร้างจํานวนบุคลากรด้านงานศิลปะในจังหวัดให้มากขึ้น โดยมุ่งหวังให้
บุคลากรเหล่านี้ เป็นผู้ริเริ่ม ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ รวมไปถึงช่วยการถ่ายทอด
องค์ความรู้นั้นสู่ชุมชน และคนในท้องถิ่นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิม เข้ากับการออกแบบ
สมัยใหม่ ทําให้เกิดช้ินงานที่สร้างมูลค่าได้ในทางเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดราชบุรี เช่น การ
พัฒนาศิลปะโอ่งมังกรราชบุรีด้วยศิลปะเพิ่มค่า และการพัฒนาช่างจัดสวนราชบุรีให้เป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ เป็นต้น 

 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลงานด้านศิลปะของจังหวัดราชบุรีให้มีความ
หลากหลายมีความแตกต่าง  มีความคิดสร้างสรรค์  และสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี  
สร้างให้ผลิตภัณฑ์และผลงานด้านศิลปะของจังหวัดราชบุรีมีช่ือเสียง ทั้งในด้านคุณภาพ ความหลากหลาย มี
ความแตกต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ และสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี เน้นการสร้างรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์และผลงานทางศิลปะให้มากขึ้น พัฒนาแนวความคิดตามวิสัยทัศน์จากมุมมองที่หลากหลายจากผู้มี
ประสบการณ์และมีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดราชบุรี สร้างแบรนด์ของจังหวัดราชบุรีให้มีช่ือเสียงในฐานะ “เมือง
แห่งศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ” เน้นการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรีให้มากขึ้นสร้างมูลค่าในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการของจังหวัดราชบุรีให้มากขึ้น 

 

๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่อาเซียน โดย 

 ส่งเสริมการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิ สร้างศิลปะขนาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่และมีศักยภาพในการจูงใจการท่องเที่ยวอาเซียนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ การสร้าง Land Mark เมืองในบริเวณเมือง และแหล่งท่องเที่ยวอาเซียน เพื่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดทําซุ้มประตูเมือง เป็นต้น  

 การพัฒนาพื้นที่ชุมทางหนองปลาดุก อําเภอบ้านโป่ง รองรับการเมืองน่าอยู่เชื่อมโยง
กับอาเซียน 

 ปรับปรุง พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และสร้างสรรค์พ้ืนที่ท่องเที่ยวใหม่  
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหิน กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร เช่น การท่องเที่ยวผจญภัยในนิเวศป่าเขา 
การท่องเที่ยวทางน้ํา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการท่องเที่ยวนิเวศป่าเขา การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศ
ที่สวยงาม สนับสนุนการจัดพ้ืนที่เพื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ  
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 การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเดิม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
กลุ่มมีกําลังซื้อจากประเทศต่างๆ เน้นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และการดูแลสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกันกับแหล่งอื่น   

 ปรับปรุง ฟ้ืนฟูและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด เช่น พัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ปรับปรุงน้ําเสียในตลาดน้ําดําเนินสะดวก พร้อมยกระดับการจัดการพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวของกลุ่ม
ผู้มีกําลังซื้อ และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ โดยมุ่งพัฒนาในพื้นที่ ดังนี้  

 การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า 
 การพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวอาเซียนของจังหวัด เช่น ตลาดน้ํา เป็นต้น  
 การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวสวนผึ้ง 
 การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวนิเวศป่าเขา 

 

๔) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้ประชาชนมีงานอาชีพและ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน โดย 

 สร้างมัคคุเทศก์ชุมชน โดยเน้นการสร้างความรู้ ทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน  
ผ่านการคัดเลือกและประเมินจากกลุ่มเป้าหมายที่มีขีดความสามารถผ่านเกณฑ์วัด การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งใน
การท่องเที่ยว โดยการกําหนดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่ Logo Branding ทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
และจัดให้มีชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก และทําเนียบมัคคุเทศก์ชุมชนที่ทุกหน่วยงานให้ความเช่ือมั่นและ
ไว้วางใจสามารถจ้างงานได้ 

 พัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวในชุมชนที่มี เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ที่โดดเด่น พร้อมจัดกิจกรรม “Unseen” โดยการนําข้าราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน โรงเรียน ไปศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดและให้มีการ
ประเมินความรู้เจตคติต่อภูมิปัญญาโดยมัคคุเทศก์ชุมชนที่ผ่านการอบรมเป็นผู้นําเที่ยว 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชนรองรับการท่องเที่ยว การรักษาวัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิตที่ดีงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวด้วยความสุขใจ 

 ส่งเสริมการเชื่อมโยงอาชีพชุมชนกับการท่องเที่ยว ให้มีแหล่งผลิต จําหน่าย ในพื้นที่
การท่องเที่ยว ซุ้มสินค้าเมืองในแหล่งท่องเที่ยว สร้างศูนย์รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ ๕ ดาว เพื่อ
การขึ้นทะเบียน Data based สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด 

 การยกระดับที่พัก รีสอร์ทโฮมสเตย์ชุมชนรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
อาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าของกิจการในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ต่างประเทศ การพัฒนาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน และค่านิยมในการบริการที่ดี และงดงาม จนเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

 ส่งเสริม สนับสนุน การนําตัวแทนทางการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และนานาชาติ  
เข้าเรียนรู้ ทดลองใช้บริการของการท่องเที่ยวชุมชนราชบุรี และพัฒนาระบบการตลาดท่องเที่ยวราชบุรี การ
ท่องเที่ยวของชุมชน การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเข้าถึงสังคมการตลาดการ
ท่องเที่ยวในภาพกว้าง 

๕) เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อรักษาตลาดการท่องเที่ยวเดิม 
และสร้างตลาดการท่องเที่ยวใหม่ โดย 

 จัดทําสื่อดิจิทัล เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญใน
รูปแบบหลากหลายภาษา พร้อมจัดทํา Platform digital เพื่อการท่องเที่ยว บนเว็บไซต์ของจังหวัด เพื่อการ
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ขายงานการท่องเที่ยวทุกเดือนตลอดทั้งปี อย่างเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และมีการเชื่อมโยงเชิงรุกสู่ตัวแทน
ท่องเที่ยว 

 สร้างโอกาสที่แตกต่างในการพัฒนาการท่องเที่ยวโรแมนติก ในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง 
เพื่อเจาะกลุ่มคู่รัก คู่แต่งงาน ท่องเที่ยวฮันนีมูนในพื้นที่สวนผึ้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานหินเขางูเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางโบราณคดี รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงของ
จังหวัด 

 การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยการจัดทํา
ระบบสําหรับติดตามนักท่องเที่ยว เพื่อแสดงตําแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ของนักท่องเที่ยว เพื่อ
เป็นการดูแลความปลอดภัย และเพื่อสารสนเทศสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจะแสดงข้อมูลทั่วไปที่จําเป็น
ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับระบบ e-money payment ตามนโยบายรัฐบาลในการใช้
จ่ายโดยไม่ต้องใช้เงินสด 
 
 
 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และเมืองการค้า 
ที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เช่น การบริการขนส่ง และ 
โลจิสติกส์ การค้าส่ง ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการก่อสร้าง และบริการสาธารณูปโภค ธุรกิจด้านการกีฬา   
บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการในระดับประเทศ และนานาชาติ (MICE) เป็นต้น โดยส่งเสริม 
การลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจบริการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการให้
สามารถปรับตัวได้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานและ
กําหนดให้มีมาตรฐานธุรกิจภาคบริการตามมาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพให้สนองตอบต่อความต้องการของ
ตลาดและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความเช่ือมโยงกัน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่การทําธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุน และพัฒนาโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่
เหมาะสม เพื่อขยายตลาดสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 

 

๒) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต อาทิ ธุรกิจ
บริการดิจิทัล การศึกษานานาชาติเชื่อมโยงอาเซียน ธุรกิจการตรวจสุขภาพ การฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ  
ส่งเสริมนวัตกรรมบริการของจังหวัดให้ก้าวไปสู่บริการที่ทันสมัยมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ 
เช่น กิจการ Cloud Service แอพพลิเคชั่นทางการเงินการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้าง
ความเช่ือมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างบูรณาการ และส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจ และกระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ โดยกําหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคบริการของจังหวัด ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันสนับสนุน และ
ส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการ ทั้งระบบควบคู่กับการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไปตาม
กรอบทิศทางและเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้รวม ทั้งจัดต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อทําหน้าที่
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคบริการในภาพรวมและธุรกิจบริการรายสาขาของจังหวัดที่มีศักยภาพในรูปแบบประชารัฐ 
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๔) พัฒนาจังหวัดสู่เมืองการค้า พัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ของจังหวัดให้
เข้มแข็ง โดย 

 ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการค้าของจังหวัด เชื่อมโยงการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และนานาชาติ ให้การสนับสนุนการพัฒนากิจการของหอการค้า สภาอุตสาหกรรมในการ
ขับเคลื่อนการค้า การลงทุนของจังหวัดเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 

 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการค้า การสร้างพื้นที่ค้า ในจังหวัด อําเภอ และตําบล  
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยเน้นการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนัก
และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมและผลักดันอุตสาหกรรม และเสรมิสร้าง
ความรู้ โดยจัดกิจกรรมเสริมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและจิตวิญญาณ
ความเป็นผู้ประกอบการ และเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินธุรกิจ Start Up 
ให้ประสบความสําเร็จและการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการได้เรียนรู้และการฝึกอบรมด้านการค้าชายแดนที่มี
คุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการในการแข่งขันและยกระดับธุรกิจเพื่อเป็นคู่ค้ากับชายแดน  

 ส่งเสริมผู้ประกอบการค้าการทําตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคสินค้า
ภายในจังหวัดและการส่งออกสินค้าจังหวัด สร้างตราสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์แสวงหาตลาดใหม่และขยายตลาด
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการจัดต้ัง
สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษัทการค้าระหว่างประเทศและการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และ
ขายเป็นในการทําธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 พัฒนาศักยภาพการค้าของพ่อค้า นักการพาณิชย์ สร้างนักประกอบการค้ารุ่นใหม่ 
ให้การสนับสนุนกิจการของหอการค้า ผ่านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาระดับประเทศ สร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสร้างทีมพ่อค้าเมืองราชบุรีที่เข้มแข็ง และแข่งขันได้ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพจากฐานธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การ

สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับ
เศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิง
ทฤษฎีและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ  
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว  

๒) สนับสนุน Start Up ในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการค้า  
การส่งเสรมิการพัฒนาการค้าบนระบบดิจิทัล การพัฒนาการค้าการบริการด้วยนวัตกรรม  

๓) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย (๑) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิต
วิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทําธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตการจัดการ
การขายหรือเป็น Smart SMEs และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดยสนับสนุนการจัดต้ัง
วิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ  ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็น



ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี หน้า 65 
 

ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการสร้างสังคมผู้ประกอบการ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทําธุรกิจ ทั้งในเรื่องการ
เข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนนวัตกรรมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและการตลาด 

๔) กําหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตาม
กฎหมายและพัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและแข่งขันได้ 

๕) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วง
โซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมท้ังการสร้างโอกาสในการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ พร้อม
ทั้งสร้างมาตรการ เพื่อจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในจังหวัดทํากิจกรรมการส่งเสริม
การค้าเพื่อสังคม เป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วง
โซ่การผลิตของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

๖) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เน้น
การสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ทางด้านบรรจุภัณฑ์  
การสร้างแบรนด์สินค้า การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชนแบบครบวงจร การส่งเสริมเทคโนโลยี
พลังงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน เพื่อลดต้นทุนพลังงาน สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และอบรม
ให้ความรู้เทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสร้างอาชีพตามนโยบายประชารัฐ และส่งเสริมการพัฒนาโซล่าเซลล์เพื่อการ
พ่ึงตนเองทางด้านพลังงาน 

๗) การสร้างแหล่งการค้า แหล่งเศรษฐกิจในชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ภูมิปัญญา และ
การค้าชายแดน สร้างโอกาสแก่ชุมชนในการเข้าถึงการสร้างงาน อาชีพ และรายได้จากการพัฒนาของประเทศ ภาค 
และจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าจากการสร้างวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยว จัดทําทําเนียบภูมิปัญญาพื้นบ้าน พร้อมพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชน และยกระดับสินค้าจาก
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างแบรนด์ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นตลาดเฉพาะหรือ Niche Market และพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐานด้านการผลิต การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการตลาด การสร้าง
เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันทักษะ และประสบการณ์ด้านการบริหาร 

- ส่งเสริมการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชาวจังหวัดราชบุรี โดยการจัดทําการ
จําหน่ายผ่านระบบ E-commerce 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว รองรับการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกทางการค้า ทั้งการติดตามและเจรจา
แก้ไขปัญหามาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การใช้แนวทางการส่งเสริมการค้าที่กระทบต่อการค้าของ
จังหวัดราชบุรี การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการค้า การลงทุนที่จําเป็นถูกต้องและทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีแหล่ง
ให้คําปรึกษาทางการค้าในจังหวัดที่ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
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๒) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนํา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจ ทั้งในภาคการผลิต การตลาด
การบริหารจัดการ การเงินและโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนา
ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่มีความปลอดภัยการพัฒนา
ระบบรับรองผู้ซื้อ ผู้ขายที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมือโดยเสรีเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาของประเทศ การสร้าง
โอกาสทางการตลาดจากระบบดิจิทัลในแพลตฟอร์มการค้าของราชบุรี เพื่อการแสวงหาโอกาสทางการค้าจาก
นานาชาติ 

๓) พัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาคและพัฒนาสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการของไทยในระดับสากล เพื่อให้สามารถริเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศได้ และให้การสนับสนุนทาง
วิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนากฎระเบียบและบุคลากรด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนาการค้าชายแดนร่วมกันในอนาคต 

๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริม
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บริหารจัดการการสร้างแบรนด์ของจังหวัด เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกจิสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดําเนินงาน โดยกลไกหอการค้า สภา
อุตสาหกรรม สภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ของจังหวัด เพื่อการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นข้อจํากัด
และเป็นอุปสรรคทางการค้า/การลงทุนภายใต้การดําเนินงานของจังหวัด และสะท้อนสู่ระดับประเทศ  

๖) ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีศักยภาพทางการค้า ขับเคลื่อนสู่การเปิดประตูการค้าและพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มี
ความเสมอภาคกัน เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยการผลักดันการให้ความ
ช่วยเหลือ ทั้งด้านการเงินเทคนิคและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านและการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
โดยกําหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเป้าหมายแต่ละประเภท โดยจะต้องคํานึงถึงความสําคัญทางการค้า
ของจังหวัด และประเทศไทยและระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ 

๗) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย เพื่อการสร้างโอกาสทางการค้าชายแดนของจังหวัด
ราชบุรี ในจุดผ่อนปรนของจังหวัด พร้อมทั้งเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบของชุมชนระหว่างกัน 
เพื่อการต่อยอดการพัฒนาในรูปแบบของตลาดการค้าชายแดน  

 

 กลยุทธ์ที่ ๕พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ให้มีความปลอดภัย 
รองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงการค้าชายแดน 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) พัฒนาจังหวัดสู่เมือง SMART City ที่เติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้น

ปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนในเขตเมืองเก่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ราชบุรี การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะในเส้นทางหลักและเส้นทางรอง โดยการติดต้ังโซล่าเซลล์ พร้อม 
การจัดทําป้ายจราจรอัจฉริยะให้ครอบคลุมในพื้นที่เมือง และพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก พัฒนาอาคารสถานที่ของส่วน
ราชการและพื้นที่สาธารณะให้มีอารยะสถาปัตย์ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม และมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความทันสมัย SMART Traffic  
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๒) พัฒนาการคมนาคม โลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา และการเติบโตของเมือง เชื่อมโยง
การพัฒนาประเทศ และอาเซียน โดย  

- พัฒนาเส้นทางรอง (ทางหลวงชนบท ดําเนินการตามกลยุทธ์การต่อยอดการพัฒนาที่ผ่านมา 
 เชื่อมโยงระหว่างอําเภอสวนผึ้งไปจังหวัดกาญจนบุรี 
 เชื่อมโยงระหว่างอําเภอจอมบึงไปจังหวัดกาญจนบุรี 
 เชื่อมโยงระหว่างอําเภอปากท่อไปจังหวัดเพชรบุรี 
 เชื่อมโยงระหว่างอําเภอดําเนินสะดวกไปจังหวัดสมุทรสงคราม 
 เชื่อมโยงระหว่างอําเภอบางแพไปจังหวัดนครปฐมของจังหวัดเชื่อมโยงกับเส้นทางหลัก  

- พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และการโลจิสติกส์ทางราง และการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟรองรับ
การตลาดและการค้า 

- การพัฒนาระบบการบริการ การขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัย ครอบคลุมพ้ืนที่ 
รองรับการเติบโตของเมือง 

- การเชื่อมโยงการเติบโตทางการคมนาคมของจังหวัด การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาการ
คมนาของประเทศ  

๓) เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของเมืองเศรษฐกิจและ
การเชื่อมโยงนานาชาติ โดย  

- พัฒนาเส้นทางคมนามคมเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
- พัฒนาระบบการคมนาคมและการให้บริการสาธารณะของรถโดยสารสาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพปลอดภัย และพัฒนาระบบคมนาคมขยายสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญพร้อมทั้งปรับปรุงระบบ
บริการรองรับการเชื่อมโยงการบริการกับนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน 

- เพิ่มประสิทธิภาพ บูรณะและบํารุงรักษาทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ ให้มีความทันสมัย
ปลอดภัย พร้อมขยายผิวจราจรจาก ๒ เลน เป็น ๔ เลน สายจอมบึง – กาญจนบุรี 

- ก่อสร้างเส้นทางถนนในเส้นทางหลักเพื่อความมั่นคงและยกระดับทางแยก Over Pass ทาง
หลวง (แยกนิสสัน แยกปากท่อ แยกห้วยชินสีห์ แยกเจ็ดเสมียน) 

- เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการคมนาคมให้เป็น Safety Road โดยการปรับปรุงจุดเสี่ยง 
และการปรับปรุงทางแยกเพื่อความปลอดภัย ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณทางแยก เช่น สี่แยกหนองกวาง 
อําเภอโพธาราม / สามแยกน้ําพุ อําเภอเมืองราชบุรี / สามแยกขนส่ง อําเภอจอมบึง 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาคณุภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
๑. แนวคดิและหลกัการ (Strategic Concept) 
 จังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณค่าของชีวิตที่สันติสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง มีดัชนีความสุขๆ เพิ่มขึ้น ในทุกหมู่บ้าน มุ่งเน้นการระดมพลัง
ภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งพาตนเองทางสุขภาพได้ โดยพัฒนาระบบทาง
การแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นเลิศพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่ม
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ค่าในด้านสังคม จังหวัดจําเป็นต้องปรับสังคมให้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การเตรียมพร้อมประชาชน 
สังคมรับการเปลี่ยนแปลง ระดมพลังภาคีจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
โดยเตรียมประชาชน เยาวชนให้มีทักษะสากลยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะการเตรียมเยาวชนให้มีทักษะการคิด มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีจิตสํานึกวัฒนธรรม
ไทยและสิ่งแวดล้อม 
 พร้อมทั้งการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับ
ชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม  เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน และการสร้างชุมชน
เข้มแข็งโดยการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง คนราชบุรีไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคีร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง คนราชบุรีไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง) และที่สําคัญยังเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่เสี่ยง ให้มีระบบการเฝ้าระวังได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง หนุนเสริมความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน 

ในด้านปัญหาสิ่งที่ท้าทายของจังหวัดในด้านสุขภาพ และความสงบเรียบร้อยของสังคม ความท้า
ทายสําคัญคือการลดปัญหาการเจ็บป่วยในกลุ่มโรคเรื้องรัง การเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และปัญหาการจัดการ
การสาธารณสุข การควบคุมโรคระบาดส่วนในด้านการพัฒนาการ จัดการความมั่นคงในพื้นที่จะเน้นการพัฒนา
ขีดความสามารถของการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาประชาชน เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการ
จัดระบบการตรวจบุคคล และยานพาหนะโดยให้มีรูปแบบที่เป็นสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
และนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวัดราชบุรีและเชื่อมโยงในพื้นที่ใกล้เคียง 
 
๒. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 

1) เพื่อส่งเสริมชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง มีวัฒนธรรม และค่านิยม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง 

2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของประชาชนให้มีศักยภาพ มีความฉลาดรู้ทางสุขภาพตนเอง จัดการ
สุขภาวะของครอบครัว และชุมชนได้   

3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนคุณธรรม และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิต ให้มีความ
มั่นคง เกิดคุณค่า และมูลค่าแก่ชุมชน 

4) เพื่อพัฒนาคนคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัล โดยเน้นการเป็นพลเมือง
ไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกที่เท่าทัน 

5) เสริมสร้างความปลอดภัยความม่ันคงภายในชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดตามแนว
ชายแดน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

6) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการ
พัฒนาจังหวัด ลดความเหลื่อล้ํา และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 
๓. เปา้ประสงคป์ระเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Goal) 

1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนหมู่บ้านมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง   

2) ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี  
อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
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3) จังหวัดมีความปลอดภัยความม่ันคงภายในที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน 
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 

4. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สันติสุขตามแนวทางของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนชุมชน จัดทําธรรมนูญชุมชน ที่มีวาระ ข้อปฏิบัติของชุมชนที่เป็นสิ่งที่มี
คุณค่า และหนุนเสริมการพัฒนาชีวิตที่ดี ตามบริบท และปัญหาความท้าทายของชุมชนตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) สนับสนุนแนวคิดการสานพลังประชารัฐ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
ไทย สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์คนราชบุรี และการสร้างค่านิยม ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นการพัฒนา
เมืองราชบุรีให้เป็นเมืองจิตอาสา ทําความดีด้วยหัวใจ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอตําบล และหมู่บ้าน กําหนดให้
เป็นวาระจังหวัดในการให้มีวันจิตอาสาในวันเสาร์สุดท้ายของเดือน พร้อมการสนับสนุนการลงทะเบียนเป็นจิต
อาสา การสร้างแรงจูงใจด้วยกลไกอย่างเหมาะสม 

๓) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนพอเพียงทั่วทั้งจังหวัด สร้างแนวคิด เพื่อการเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิมสู่ 
การมีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจ การพัฒนาทักษะพอเพียง ที่ให้ประชาชนสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีห้องเรียนศาสตร์พระราชาในโรงเรียน ในชุมชน ในครอบครัว พร้อมส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ การพัฒนาการเรียนรู้ศาสตร์พอเพียงผ่านระบบดิจิทัล การสร้างคนรุ่นใหม่
หัวใจพอเพียงให้เกิดขึ้นในทุกวัน ทุกหมู่บ้าน 

๔) การเสริมสร้างความอบอุ่น ความเข้มแข็งในครอบครัว เน้นการจัดการครอบครัวเสี่ยง 
ครอบครัวที่มีประวัติการใช้ยาเสพติด และครอบครัวที่มีปัญหาสังคม เน้นการดูแลแบบเข้าถึงจนสามารถจัดการ
ตนเองได้ เป็นครอบครัวสันติสุข 

๕) ให้การส่งเสริมกิจการของชุมชนในการอนุรักษ์ ทํานุ บํารุง รักษา วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี
งามของชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์อย่างจริงจังในการปลูกฝังทักษะทางประเพณี วัฒนธรรมแก่เยาวชน  
ผ่านการบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาในชุมชน โดยการผสานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาวัฒนธรรม 
ประเพณี ให้มีถนนสายวัฒนธรรม ประเพณีในจังหวัด พัฒนาในรูปแบบของถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม 
(Culture Street) และการเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางการค้า การท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมให้มีมหกรรม
วัฒนธรรม ประเพณีราชบุรี เป็นงานประจําปี เป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด 

๖) ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง และการขยายของหมู่บ้านศีล ๕ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
เน้นการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง การสร้างพันธะสัญญาประชาคมในหมู่บ้าน การสร้างมาตรการจูงใจจากรัฐ 
ท้องถิ่น อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการเฝ้าระวังการกระทําความผิดในหมู่บ้านที่ขัดกับหลักปฏิบัติศีล ๕ อย่าง
เข้มข้น เพิ่มเติมบทบาทของผู้นําท้องที่ พร้อมการผสานเยาวชน ในการจัดสร้างระบบสายตรวจหมู่บ้านศีล ๕ 
ในหมู่บ้านที่ให้พันธะสัญญาไว้ 

๗) ส่งเสริมกิจการทางศาสนา สนับสนุนให้วันอาทิตย์เป็นวันปฏิบัติธรรม สนับสนุนการสร้าง
พ้ืนที่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม การขัดเกลาจิตใจ การนั่งสมาธิ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจการทาง
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พระพุทธศาสนา การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน การนําเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมในกิจกรรมธรรมบําบัดชีวิต เพื่อ
สร้างชีวิตใหม่ในกลุ่มเยาวชน 

๘) เร่งพัฒนาคนและสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม ยกระดับ
ครอบครัวยากจนให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ลดจํานวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน พัฒนาครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ พัฒนา
อาชีพและรายได้เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่การพึ่งตนเอง เน้นการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง วางมาตรการเพื่อ
การดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางรายบุคคล ผสานกลไกการช่วยเหลือทางสังคมแบบบูรณาการ 
 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู้ 
และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๑) สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนสู่เยาวชนแห่งอนาคต ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการบริการ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่การเปลี่ยนแปลงที่เท่าทันสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้มีขีดความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดให้มีเข้มแข็งเพื่อก้าวสู่
โรงเรียนนานาชาติ และการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งอนาคตในจังหวัด ในรูปแบบ Smart TK Park ประจํา
จังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์การจัดการปัญหาแบบครบวงจรสําหรับเด็ก เยาวชน ที่เชื่อมโยงการพัฒนากับศูนย์
วิวัฒน์ปัญญาเยาวชนในระดับอําเภอ และส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบทุกสถานศึกษา 

๒) สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนให้ทั่วถึง ขยายการศึกษาระดับปฐมวัย
ให้ถึง ๓ ขวบอย่างทั่วถึง สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์เด็กเล็กให้ครบทุกพ้ืนที่ พร้อมสนับสนุนหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข และท้องถิ่น เพื่อการพัฒนารูปแบบการดูแลแม่ และเด็ก ตามแนวทางการส่งเสริมของการ
สาธารณสุข สนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในการปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อการดูแลหญิง
ต้ังครรภ์ ให้สามารถดูแลตนเองเพื่อความสมบูรณ์ทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ของแม่และลูกในท้อง 
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่สมบูรณ์แบบในทุกท้องถิ่น ให้มีมาตรฐาน มีความทันสมัย ในการส่งเสริม
พัฒนาการแก่เด็ก 

๓) พัฒนาศักยภาพคนราชบุรีให้มีทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดสร้างศูนย์พัฒนาทักษะสากลในระดับ ตําบล พร้อมสนับสนุนการจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ SMART 
CLASSROOM ในโรงเรียนประจําตําบล สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางของจังหวัด เพื่อการเรียนรู้ของ
เยาวชนราชบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน แก่ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ที่ขาดโอกาส 

๔) สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนสู่เยาวชนแห่งอนาคต ส่งเสริมการต่อยอดทักษะแรงงาน
เยาวชนให้สมบูรณ์ในทักษะสากล พร้อมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในยุค ๔.๐ เน้นการสนับสนุนการ
จัดสร้างศูนย์วิวัฒน์ปัญญาเยาวชนในระดับอําเภอ เพื่อเป็นห้องเรียนในการเตรียมเยาวชนสู่โลกอนาคต ที่เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง ค้นหาเด็กราชบุรีอัจฉริยะ เยาวชนสุดยอดในจังหวัดราชบุรี หมู่บ้านละ ๑ คน เพื่อเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาแบบองค์รวม พร้อมปลูกฝังจิตวิญญาณการสํานึกรักบ้านเกิดต้ังแต่ยังเยาว์ ส่งเสริมการ
จัดต้ังกองทุนเด็กอัจฉริยะ เยาวชนสุดยอด เพื่อการสนับสนุนการศึกษา และการคิดค้น การพัฒนา สิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด ริเริ่มให้มี (Smart Think Tank) ในระดับตําบล เพื่อรวบรวมเด็กและเยาวชน
คนเก่งให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ บ้านเกิดของตนเอง ทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สนับสนุนกิจการของส่วนราชการในระดับพื้นที่ในรูปแบบเยาวชนจิตอาสาทําดีด้วยหัวใจเพื่อแผ่นดิน 

๕) ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ในวัยแรงงาน เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นแรงงานคุณภาพ 
เรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาต่อยอดจากหน้าที่ และการงานอาชีพที่ทํา พัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่ม
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วัยแรงงานเพื่อยกระดับเป็นแรงงานคุณภาพรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริการที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะ
แรงงานในภาคการท่องเที่ยว แรงงานภาคการบริการ แรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตร และแรงงานรองรับ
การพัฒนาการบริการดิจิทัล 

๖) ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองในวัยสูงอายุ ให้มีการจัดสร้างศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุใน
ระดับจังหวัดแบบครบวงจร ดูแลแบบองค์รวม พร้อมนําสู่การเป็นแรงงานผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ ยกระดับจังหวัดราชบุรีให้เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ 

 

  กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ํา ด้วยคุณภาพการบริการรัฐ และระบบ
สวัสดิการชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะ 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๑) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มเปาะบางของจังหวัด และประชาชนคนจนที่
ขึ้นทะเบียนคนจนให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
การได้รับขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย  

 ส่งเสริมหน่วยงานการศึกษาของจังหวัด ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพ
ครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมต้ังแต่การสร้าง
รายได้ของครัวเรือน การสนับสนุน ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน  

 สนับสนุนหน่วยงานด้านการสาธารณสุขของจังหวัด จัดบริการด้านสุขภาพให้กับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่
ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จําเป็น เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงบริการจาก
สถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่าย การเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้าน
สุขภาพเชิงรุก ทั้งในด้านการให้คําปรึกษา การควบคุม และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ 
และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย  

 สนับสนุนหน่วยงานด้านที่ดิน สร้างโอกาสในการมีที่ดินทํากินของตนเองและ
ยกระดับรายได้ โดยการเข้าไปสนับสนุนการมีที่ดินทํากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ต้ังแต่การจัดสรร
ที่ดินทํากินอย่างมีเงื่อนไข เพื่อป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดิน
ทํากิน การพัฒนาทักษะ ความชํานาญ การจัดสรรเงินทุนตามแนวนโยบายของประเทศเพื่อประกอบอาชีพอย่าง
ทั่วถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสารสารสนเทศ และองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้าน
การตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงิน เพื่อให้สามารถจัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 สนับสนุนท้องถิ่นและส่งเสริมการเพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรคนจน ที่มีรายได้ตํ่าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพิ่มเบ้ียคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่
ยากจนให้เพียงพอที่จะดํารงชีพได้ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากร
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเขตเทศบาลต่างๆ ของจังหวัด สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการ
ตามความจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ กําหนดเป้าหมายคนจน คนเกือบจน และกลุ่มประชากรที่มีรายได้ตํ่าสุด 
เพื่อให้สามารถระบุประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
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๒) สนับสนุนกลไกของจังหวัดในการกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางภารกิจ 
รวมทั้งกฎหมายในระดับท้องถิ่น กฎระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

๓) ส่งเสริมให้ส่วนราชการด้านการศึกษาของจังหวัดมีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เพิ่มโอกาสในการพัฒนา
ครู (๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกล
โดยใช้ โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
เน้นการดําเนินการที่สามารถจัดการได้ด้วยกลไกของจังหวัดเป็นสําคัญ 

๔) สนับสนุนหน่วยงานแรงงานในจังหวัดเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการ
ขยายความครอบคลุมของ สวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่ และให้การสนับสนุนสถานประกอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (More healthy 
more productivity) เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตแก่แรงงานในสถานประกอบการ แรงงานภาค
การเกษตร ที่คํานึงถึงการทํางานที่ไม่เกิดให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เตรียมพร้อมแรงงานรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล โดยการพัฒนาทักษะให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลทั้งด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ และแรงงานภาค
การเกษตร โดยการฝึกอบรมเชิงรุกเพื่อสร้างแรงงานคุณภาพ 

๕) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง 
สังคมได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ 
และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นให้มีส่วนร่วมในการบริหารและ 
การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของหน่วยงานรัฐ และบริการสาธารณะของจังหวัด ในการพัฒนาอารยะสถาปัตย์ที่เอื้อต่อคนพิการ คน
สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

๖) ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางภารกิจคุณธรรม ส่งเสริมการดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบ ต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใช้และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อรูปแบบสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไป  

๗) เสริมสร้างสังคมสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงพร้อม
กับสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาวะชุมชนด้านคุณภาพ การบริการ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากลให้มีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงในจังหวัดที่
ดูแลถึงที่บ้านในรูปแบบดิจิทัลโฮมวอร์ดและการมีจิตอาสาในการร่วมดูแล 

๘) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองนิเวศน์สุขภาพดีในระดับชุมชนให้เข้มแข็งรองรับการเป็นเมือง
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน สู่หมู่บ้านสุขภาวะสีเขียว และสนับสนุนการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 
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  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย 
น่าอยู่ 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดให้เป็น Safety City ที่มีความทันสมัย ติดต้ังกล้อง CCTV 

ในพื้นทีเสี่ยงและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยบนถนน การติดต้ังระบบตรวจสอบ
ความเร็ว การจัดหาอุปกรณ์ตรวจจับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ 

๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน เพื่อการปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างยาเสพติด 
ส่งเสริมสร้างความปลอดภัย ความมั่นคงภายในที่เข้มแข็ง สร้างชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อยด้วยประชาชน 
และระบบการจัดการชุมชน โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  โดยการสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด  
มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ชุมชน เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  

๓) สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัย ภัยคุกคามในพื้นที่ การพัฒนาขีด
ความสามารถของหมู่บ้าน ผู้นําท้องที่ในพื้นที่ในทุกหมู่บ้านในการจัดการภัยความมั่นคง และภัยคุกคามความ
สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายที่เข้มแข็งและจัดสร้างพื้นที่กลางให้จิตอาสาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยการพัฒนาระบบ
กล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง พ้ืนที่แนวธรรมชาติ ที่มีความทันสมัย พร้อมทั้งการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในแนวทางการปฏิบัติแก่ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจ และการถือปฏิบัติตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด 
 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐที่ทันสมัย มีคุณภาพรองรับการเติบโตของ
จังหวัด การเชื่อมโยงสากล และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนเชื่อมั่น และวางใจ  

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) สนับสนุนการพัฒนาบริการของหน่วยงานรัฐของจังหวัดทุกแห่ง และการบริการของ

หน่วยงานสํานักงานจังหวัดเน้นการเพิ่ม Speed และรอยยิ้มการบริการภาครัฐ โดยการพัฒนาการจัดบริการ
สื่อสารผ่านระบบ Wi-Fi การปรับปรุงเว็บไซต์ภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์นานาชาติ (International Website) การ
จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดในรูปแบบนานาชาติ (ไทย อังกฤษ จีน )  รองรับการค้า การลงทุน และการ
บริการเชื่อมโยงนานาชาติ สนับสนุนให้ทุกส่วนราชการพัฒนาระบบการบริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล 

๒) ส่งเสริมการปฏิบัติการ เพื่อการสร้างสรรค์การบริการภาครัฐเคลื่อนที่ การพัฒนาโมเดล
อําเภอยิ้ม ตําบลย้ิม และพัฒนาทักษะสากลแก่บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวอาเซียน และพื้นที่
ท่องเที่ยวในประเทศ  

๓) การพัฒนาระบบ Smart public service ในรูปแบบการบริการบนระบบดิจิทัล อาทิ คลินิก
พาณิชย์บริการธุรกิจเพื่อ SMEs และ Startup การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อการบริการธุรกิจผ่านระบบ
ดิจิทัล การสร้างเวที Business Matching เพื่อ SMEs และ Start up การพัฒนา Platform digit เพื่อการตลาด 
SMEs และ Start up การบริการการเกษตรเคลื่อนที่ e-Agriculture เป็นต้น 
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๔) พัฒนาการบริหารทันสมัยและมีธรรมาภิบาลระบบติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ส่งเสริมการสร้างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองราชบุรี ๒๐ ปี เพื่อการวาง
ทิศทางจังหวัดในอนาคตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี 

๕) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ เครื่องมือของหน่วยงานให้มีความทันสมัย 
รองรับการบริการนานาชาติ และมีมาตรฐานสากล ให้การสนับสนุนการพัฒนาอารยะสถาปัตย์ในส่วนราชการที่
ต้องให้บริการแก่ประชาชน การพัฒนาระบบการบริหารภายในที่มีมาตรฐานสากล และบริการที่เป็นเลิศ 

๖) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่น ในการพัฒนา
ตนเองรองรับความเปลี่ยนแปลง และรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด และประเทศ ส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองให้มีทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงการบริการกับนานาชาติ 

๗) สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award : TQA) ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการ
บริหารขององค์กรรัฐ การเปิดโลกทัศน์ทางการบริหารแก่ผู้บริการ และบุคลากรรัฐ และส่งเสริมบุคลากรรัฐร่วม
เป็นพลเมืองจิตอาสา ทําดีด้วยหัวใจ เพื่อการเสริมสร้างสังคมที่ดีงาม และเสริมภาพลักษณ์ในสายตาของสังคม 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
 
๑. แนวคดิและหลกัการ (Strategic Concept) 
 จังหวัดมีเป้าหมายสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล  
มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ย่ังยืน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศป่าเขาให้มีความอุดมสมบูรณ์ การจัดการนิเวศน์ลําน้ําแม่กลอง 
และใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการเกษตร 
และการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุ่มน้ํา
ของจังหวัดอย่างบูรณาการตามแนวทางการพัฒนาของประเทศโดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ํา เป็นกลไกขับเคลื่อน
หลักในระดับพ้ืนที่ ทําหน้าที่กําหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําของลุ่ม
น้ําและจัดทําแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านน้ําทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเสริมสร้างเครือข่ายการ 
ประสานงานและการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคประชาชนในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหล่งน้ํา
ต้นทุนและระบบกระจายน้ําให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพ้ืนที่ 
โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนที่ชนบทที่จังหวัดจะมีความเสี่ยงในอนาคตต่อการขาดแคลนน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค
บริโภค โดยใช้ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน และการจัดทําฝาย โดยชุมชน ตลอดจนศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมและ
มีความคุ้มทุนในบางพื้นที่ เพื่อการพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ําและการจัดสรรน้ําต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นทั้งในและนอกเขตพื้นที่
ชลประทาน โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําเก็บกักและ
ศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของตลาด (Zoning) ส่งเสริมการทาเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง 
ร่วมกับการบําบัดและการนําน้ํากลับมาใช้ซ้ําในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดและพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัด 
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 ในด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาและความท้าทายของจังหวัดราชบุรี คือการจัดการขยะตกค้าง ปัญหา
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๙ มีปริมาณขยะถึง ๓๕๗,๒๕๖.๘๗ ตัน/ปี หรือ 
๙๗๘.๗๙ ตัน/วัน และมีปริมาณขยะที่กําจัดไม่ถูกต้องถึง ๒๓๐.๖๗ ตัน/วัน หรือ ๘๔,๑๗๔.๕๕ ตัน/ปี มี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปใช้ประโยชน์ ๗๖,๗๗๔.๘๐ ตัน/ปี และยังมีขยะมูลฝอยตกค้างถึง ๑๗,๔๓๓ ตัน/ปี 
นอกจากนี้ยังมีของเสียอันตรายในชุมชนประมาณ ๑,๙๐๙ ตัน/ปี แต่สามารถจัดการได้เพียง ๑,๓๔๐ ตัน/ปี 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการจัดการขยะอันตราย ไม่มีบริการเก็บขนจํานวน ๕๖๙ ตัน/ปี แม้ว่า
ท้องถิ่นจะมีการรณรงค์การคัดแยกของเสียในชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป แต่ยังมีข้อจํากัดในการรวบรวม
และขนส่งไปรีไซเคิลหรือกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการ แนวทางสําคัญของจังหวัดในการปรับแผนจึงเน้น  
การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤตการสร้างกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะสนับสนุน
การแปรรูปเป็นพลังงานการลดปริมาณขยะรวมทั้งสร้างวินัยคนในจังหวัดเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
ผลักดันการจัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด อําเภอและระดับท้องถิ่น ส่งเสริม 
การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะ 
และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและ
วัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ผลักดัน
ท้องถิ่นออกมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับต้ังแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุมการนําเข้า จัดให้มี
แหล่งรวบรวมและแหล่งรับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน พัฒนาระบบควบคุมการขนส่งของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในจังหวัดมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้ ปลูก
จิตสํานึก และสร้างความตระหนักให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม   
 ส่วนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาที่ผ่านมา และมีความท้าทายในอนาคต คือการรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของป่า การจัดการปัญหาการรุกล้ําที่ทางสาธารณะ พ้ืนที่ธรรมชาติ และการจัดการปัญหาขยะใน
พ้ืนที่ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมือง และการเตรียมการพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจ ในพื้นที่ยังมีปัญหาความมั่นคงทาง
พลังงาน และการจัดการทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล รองรับการท่องเที่ยว และการพัฒนาของพื้นที่ 
รวมถึงการจัดการสาธารณภัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและสมดุลต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์(Strategic Objective) 

๑) เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของจงัหวัดให้มีประสิทธิภาพ  
๒) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  
๓) เพื่อลดปัญหาสาธารณภัย (ทางธรรมชาติและอุบัติภัย) ในทุกพ้ืนที่ใหล้ดลง 

 
๓. เปา้ประสงคป์ระเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Goal) 

๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ป่าเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

๒) จังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถพึ่งตนเองทางพลังงานได้มากขึ้น 
๓) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ําเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การทําลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง 
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4. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement) 

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) ยกระดับการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล ให้เป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง
ที่พัฒนาแล้ว ที่เทียบเคียงได้กับสากล  

๒) พัฒนาระบบการจัดการให้มีคลังน้ําดิบเพื่อการพึ่งตนเองและตอบสนองการพัฒนา  
การบริหารจัดการน้ํามีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานยกระดับจังหวัดสู่ต้นแบบการเป็นต้นแบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของเมืองที่พัฒนาแล้วของประเทศไทยที่เทียบเคียงได้กับสากล โดยเน้นการบรรลุ
เป้าหมายป้องกันพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้ถูกบุกรุกเพิ่มและป่าคงความสมบูรณ์  

๓) เสริมสร้างชุมชนให้เป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีระบบนิเวศชุมชนที่ อุดม
สมบูรณ์ โดยเน้นการรักษาพื้นที่ป่าชุมชน การส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน การอนุรักษ์ ขุดลอกคลอง  
การจัดการพื้นที่แอ่งน้ําของชุมชน การอนุรักษ์และเพิ่มประชากรสัตว์น้ํา เพิ่มสัตว์ประจําถิ่น เพิ่มพืชน้ํา  
พืชประจําถิ่น การจัดการการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตร การส่งเสริมป่าสมุนไพรในชุมชน และการสร้างนัก
อนุรักษ์ที่เข้มแข็งในชุมชนให้กระจายทุกชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจการภาคธุรกิจร่วมรักษาธรรมชาติ และการปลูกป่า 

๔) สร้างเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เปน็แหล่งอาหาร และ
ฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตรที่ย่ังยืน เติมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศภูเขา ลําน้ําปล่อยสัตว์
น้ํา พืชน้ําในแม่น้ําแม่กลอง เพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การพัฒนาความหลากหลายทางระบบนิเวศใน
พ้ืนที่ป่าต้นน้ํา พ้ืนที่ป่าหลักของจังหวัด พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของอุทยานแห่งชาติและหน่วยอนุรักษ์ทุกแห่ง 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 

๕) สร้างมาตรการเชิงรุกทางด้านการพัฒนาที่เติบโตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคํานึงถึง
ข้อจํากัดของพื้นที่ ข้อจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถรองรับได้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัด ให้มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดระเบียบเมือง ผังเมือง โดยเฉพาะเมืองและพื้นที่ท่องเที่ยว มุ่งเน้นการเติบโต
อย่างสมดุลเป็นสําคัญ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร การจัดการน้ําท่วม น้ําแล้ง เพื่อให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําด้วยการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ชลประทาน โดยการเพิ่ม

ปริมาณน้ํา แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ํา ตามสภาพของพื้นที่อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร และสร้างเป็นเครือข่ายชลประทานที่สมบูรณ์ รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การผันนาจากแหล่งน้ําหลักมาใช้เพื่อการชลประทานภายในจังหวัด 

๒) พัฒนามาตรการการบริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการแหล่งน้ํา เพื่อเชื่อมโยงสู่กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ไม่
กระทบต่อสมดุลของธรรมชาติและการเป็นภัยคุกคามต่อการส่งเสริมการเกษตร 

๓)  ส่งเสริมการจัดระเบียบโรงงานอุตสาหกรรมตลอดลําน้ําหลักเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการนําน้ําจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ซ้ําและการบําบัดน้ําก่อนปล่อยทิ้ง 
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๔) ส่งเสริมชุมชนที่อยู่รายรอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อร่วมติดตาม เฝ้าระวังการใช้น้ํา การ
จัดการน้ําเสีย การปล่อยน้ําพร้อมทั้งส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม  ดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม (Business Social Enter prices)  

๕) ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสร้างแหล่งน้ําต้นทุนภายในโรงงานเพื่อเป็นแหล่งน้ําสํารอง
รองรับอุตสาหกรรมในยามฉุกเฉิน และการพัฒนาระบบแผนงานด้านน้ําของภาคอุตสาหกรรม การจัดการความ
เสี่ยงและวิกฤตสิ่งแวดล้อม แก้ไขแบบบูรณาการ รวมทั้งการขยายพื้นที่บําบัดน้ําเสีย และการส่งเสริม
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การส่งเสริมนวัตกรรมโรงงานสีเขียว 

๖) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ การปรับปรุงคันกั้นน้ํา
อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ระบบระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยการปรับปรุงทางระบายน้ํา ขุดคลอง ขจัด
สิ่งกีดขวางในคูคลอง เพื่อบริหารจัดการน้ําหลากในพื้นที่เฉพาะ และการเสริมคันกั้นน้ํา พร้อมทั้งเพิ่มและ
ปรับปรุงแหลง่น้ําขนาดเล็กในไร่นาและแหล่งน้ําชุมชนโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ํา
ในระดับไร่นาของเกษตรกร ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของดินภูมิประเทศขนาดพื้นที่เพื่อให้
เกษตรกรมีแหล่งน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปี  

๗) การจัดการลุ่มน้ําหลักแม่น้ําแม่กลอง เพื่อการลดปัญหาอุทกภัย และแก้ปัญหาภัยแล้ง  
การจัดสร้างแก้มลิงตลอดลําน้ําหลักการสร้างฝายตลอดลําน้ําหลัก ลําน้ํารอง การสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง 
ขนาดเล็กในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร พร้อมทั้งการเชื่อมโยงแหล่งน้ําหลักเพื่อการใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร และการท่องเที่ยว ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการจัดการน้ํา การพัฒนาแหล่ง
น้ํา การติดตามคุณภาพน้ําในแม่น้ําหลัก และนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการน้ํา
ของจังหวัด พร้อมส่งเสริมให้ประชาชน เกษตรกร มีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาการบริการจัดการในพื้นที่ 

๘) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ เพื่อรองรับภาวะโลกร้อนและ
การคุ้มครองประชาชน (เน้นการสร้างพื้นที่สีเขียวตามมาตรฐานสากลทุกชุมชน/หมู่บ้าน มีการจัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียที่เกิดขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ และมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย โดย
กลไกประชารัฐ ๑๐ แห่ง พร้อมส่งเสริมการมีการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิด Green 
hotelGreen Resort  ๑,๐๐๐ แห่ง) พัฒนาจังหวัดให้เป็นต้นแบบการจัดการรองรับการปรับตัว รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาขีดความสามารถของสังคม ชุมชนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การจัดการสาธารณภัย ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Total GreenCity) 

๙) การพัฒนานวัตกรรมในระบบดิจิตอล เพื่อการสื่อสารสาธารณภัยสู่ประชาชน ชุมชน 
นักท่องเที่ยว ในการฉลาดรู้อย่างเท่าทันการเกิดภัย และการช่วยเหลือตนเอง เน้นการพัฒนาระบบการสื่อสาร
สาธารณภัยในจุดเสี่ยงผ่านรูปแบบ คิวอาร์โค๊ต โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักและพื้นที่เสี่ยงของจังหวัด   
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน เกษตรกร และพลังงาน
เพื่อการส่งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียภายในฟาร์ม เพื่อลดความสกปรกในน้ําเสียจากฟาร์มสุกร โค และ

สามารถตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การช่วยลดมลภาวะเรื่องกลิ่น 
แมลงวัน น้ําเสีย และตอบสนองด้านการผลิตพลังงานทดแทน เช่น ผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ (มูลโค สุกร) 
เสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตพลังงานทดแทน และ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ
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ลดปัญหาโลกร้อน และการสร้างศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนการสร้างระบบก๊าซชีวภาพจากมูลโค สุกร
สําหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี (LPG) 

๒) ส่งเสริมการสร้างระบบสูบน้ําจากพลังงานแสงอาทิตย์ สําหรับใช้เพื่อการเกษตร และ
ชุมชน แทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้าและน้ํามัน และปรับเปลี่ยนระบบสูบน้ําทางท่อของสถานีสูบน้ําเพื่อ
การเกษตรให้สามารถใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า 

๓) จัดหาเทคโนโลยีเตาชีวมวลสําหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี(LPG) 
และลดปริมาณขยะ  

๔) สนับสนุนส่วนราชการ เอกชน เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน พร้อม
ส่งเสริมปรับเปลี่ยนเสาไฟประติมากรรมในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ส่วนราชการพัฒนาระบบประหยัดพลังงานโดยเฉพาะในแนวถนนสาธารณะทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
(หลอดประหยัดไฟ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์) 

๕) เสริมสร้างความสมดุลของความต้องการการใช้ไฟฟ้าในจังหวัด เพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเติบโตของเมือง  

๖) ส่งเสริมให้ชุมชนนํามาตรการการสร้างจิตสํานึกในการเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์พลังงานโดย
ร่วมมือกับ อปท.และภาคีเครือข่าย 
 

 กลยุทธ์ที่ ๔พัฒนานิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้ําเสีย ลดมลพิษ ด้วยกลไก
ชุมชน และการจัดการแบบมีส่วนร่วม 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๑) เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองให้เป็นเมืองในสวนและเป็นสวนในเมือง (City in the garden 
& Garden in the city) เป็นเมืองสะอาดของประเทศ (Clean & Green City) ให้มีพ้ืนที่สีเขียวตาม
มาตรฐานสากลทุกชุมชน/หมู่บ้าน พัฒนาให้มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย โดยกลไกประชารัฐ 
๑๐ แห่ง ส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิด Green hotelGreen Resort 
จํานวน  ๑๐๐ แห่ง 

๒) การลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนด้วยกระบวนการต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาในพื้นที่ที่มี
ปัญหา พ้ืนที่เมือง พ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยการลดปริมาณขยะมูลฝอยประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่  
การคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้กับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้มากที่สุด เป็นการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะส่งเข้าสู่สถานที่กําจัด ซึ่งจะทําให้องค์กรท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนนั้นๆ ลดภาระในการกําจัดขยะมูลฝอย นอกจากนี้การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะมูลฝอย และเป็นการสร้างจิตสํานึกเบ้ืองต้นในการรักษา สิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชนอีกด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 การคัดแยกนําขยะมูลฝอยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดมีมาตรการ
สนับสนุนสู่ความสําเร็จ ได้แก่ ส่งเสริมท้องถิ่น การกําหนดกฎระเบียบให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
มีคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนคัดแยก
ขยะมูลฝอย หรือส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนคัดแยกขยะมูลฝอย หรือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดต้ังศูนย์ เพื่อรองรับขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ได้ รวมทั้งการสนับสนุนผู้คัดแยกรายย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกจากแหล่งกําเนิด 
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 การส่งเสริมการใช้สินค้าจากวัสดุที่ใช้แล้วมีมาตรการสนับสนุนสู่ความสําเร็จ การควบคุมการนําวัสดุ
และสินค้าใช้แล้วจากต่างประเทศ เพื่อเป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัด    

 การส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมดําเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์ที่กําจัดยากตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ   

 การนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการลดการเกิดของเสีย มีมาตรการสนับสนุนสู่ความสําเร็จ 
ได้แก่ การสร้างกลไกจูงใจจากจังหวัดในการกระตุ้น และการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการนํา
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย หรือของเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 

 สนับสนุนให้เกิดกลไกของจังหวัด เพื่อการแลกเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการผลิตที่สามารถนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกระหว่างโรงงาน ก็เป็นมาตรการที่เสนอสําหรับแนวทางปฏิบัติการนํา
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในการลดการเกิดของเสีย สนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดการเกิดของเสียและลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น การนําวัสดุเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมการเกษตรในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาล อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด อุตสาหกรรม
แปรรูปปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาเป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตร เป็นต้น 

 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย
ขนาดใหญ่ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
แหล่งกําเนิด ขยะมูลฝอยเฉพาะจุด เพื่อทําให้การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมจังหวัดมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ตามแนวทาง ดังนี้ 

 การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยมีมาตรการสนับสนุนสู่ความสําเร็จ ได้แก่ 
การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบการเก็บรวบรวม และ
ขนส่งขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดให้มีประสิทธิภาพ กําหนดเกณฑ์ปฏิบัติหรือมาตรฐานในการจัดการ
ขยะมูลฝอย รวมทั้งการลดของเสียและการใช้ประโยชน์ของเสียชุมชน  

 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างบริการดําเนินงานและดูแลรักษาระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ กํากับดูแล และกําหนดกฎระเบียบการควบคุมดูแล
ภาคเอกชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การกําหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนในการจัดการ การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาระบบ
บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการกําจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและการ
บริหารจัดการแก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ ซึ่งมีประชาชน
ใช้บริการเป็นจํานวนมาก มีมาตรการสนับสนุนสู่ความสําเร็จ ได้แก่ มาตรการกําหนดกฎระเบียบใน
การจัดการมูลฝอยของสถานที่ท่องเที่ยวทุกประเภทและสถานีขนส่ง ส่วนขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง
จะต้องผนวกให้เป็นเงื่อนไขการจัดการในสัญญาของโครงการสร้างต่างๆ ต้ังแต่งขั้นตอนการขออนุญาต 
เพื่อให้เจ้าของรับผิดชอบในการขนและกําจัด ตามอํานาจของท้องถิ่นนั้นๆ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนและขยะมูลฝอยติด เชื้อจาก สถานบริการ
สาธารณสุขต่างๆ ตามแนวปฏิบัติดังนี้ 

 การส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมีมาตรการ
สนับสนุนสู่ความสําเร็จ ได้แก่ ส่งเสริมท้องถิ่นดําเนินการกําหนดกฎระเบียบให้ประชาชนมีการคัดแยก
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ของเสียอันตรายจากขยะมูลฝอยทั่วไป และส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระบบการจัดการบําบัดและ
กําจัดของเสียอันตราย พร้อมให้การสนับสนุน ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีระบบ
การเก็บรวมรวมและขนส่งขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนที่ถูกต้องและปลอดภัย 

 การส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื่ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีมาตรการสนับสนุนสู่
ความสําเร็จ ได้แก่ การเพิ่มสมรรถนะหรือศักยภาพให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่นให้สามารถจัดการขยะมูล
ฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การผลักดันและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ออยู่แล้วสามารดําเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ
สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม นอกจากนั้นต้อง
มีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะติดเชื้อ และมีการ
กําหนด อัตราค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มทุน 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย เริ่มต้ังแต่เป็นผู้บริโภคสินค้าและผู้ผลิตขยะมูล
ฝอย ดังนั้นมาตรการต่างๆ ที่นําเสนอขึ้นมาจะประสบความสําเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและการมีจิตสํานึกที่ดีของประชาชน โดยเน้น 

 การสร้างจิตสํานึกด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชนมีมาตรการสนับสนุนสู่ความสําเร็จ ได้แก่ 
เร่งประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าจากวัสดุที่นํากลับมาใช้ใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับแก่กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน 
และองค์กรของรัฐ การส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในกลุ่มผู้จําหน่ายสินค้า รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการให้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยอันตรายต่อชุมชน เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักในอันตรายของขยะมูลฝอย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทําผิดกฎหมายด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย มีมาตรการสนับสนุนสู่ความสําเร็จ ได้แก่ มาตรการการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลและ
เฝ้าระวังผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันในสังคมที่เกี่ยวข้องในการควบคุม
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น มีมาตรการสนับสนุนสู่
ความสําเร็จ  กําหนดมาตรการในการส่งเสริมให้โรงเรียน วัด และชุมชนอื่นๆ เป็นศูนย์กลางให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย หรือรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยแล้วนําไปยังจุด
รองรับของชุมชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

 
 

 


