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คํานํา
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ราชบุ รี 4 ป (พ.ศ.2553-2556) ฉบั บ ปรับ ปรุ ง เกิ ด จากการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี 4 ป ฉบับที่ผานมา (พ.ศ.2551-2554) เพื่อที่จะปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดให
เหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งใหการพัฒนา
จังหวัดราชบุรี และการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี 4 ป (พ.ศ.2553-2556) ฉบับปรับปรุง จังหวัดไดแตงตั้ง
คณะทํางานขึ้นเพื่อดําเนินงานตามกระบวนการจัดทําแผน ซึ่งไดรับฟงความเห็นจากผูเกี่ยวของทุกฝาย โดย
วิธีการสัมมนา และการใชแบบสํารวจ ทั้งกอนดําเนินการยกราง และหลังจากที่ไดจัดทําแผนแลวเสร็จ
แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี 4 ป (พ.ศ.2553-2556) ฉบับปรับปรุง เปนแผนชี้นําแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดในระยะ 4 ป ซึ่งไดกําหนดตําแหนงการพัฒนา ใหจังหวัดราชบุรีเปน “ เปนผูนําดานเกษตร
ปลอดภัย มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได ” เนื่องจากมีศักยภาพในการผลิตสินคา
ดานการเกษตร ทั้งพืช ผัก ผลไม การปศุสัตว เชน สุกร โคนม ตลอดจนการประมง เชน กุงกามกราม กุง
ขาว และปลาสวยงาม โดยมีอุตสาหกรรมตอเนื่องการเกษตร และแปรรูปอาหาร รองรับวัตถุดิบในจังหวัด
ในการผลิ ต เพื่ อ การส ง ออก ทั้ ง นี้ ก ารผลิต ดั ง กล า วเน น การยกระดั บ การผลิ ต ที่ ป ลอดภั ย ตั้ ง แต ก ารเริ่ ม
กระบวนการ จนเขาสูมาตรฐาน ตลอดจน สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เพื่อการนําภูมิปญญา
ที่มีอยูอยางหลากหลาย สูการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ใหมากยิ่งขึ้น สําหรับในดานสังคม ซึ่งจะตองเรง
สรางความสมานฉัน ท และการมีวิ นัย ตอสังคม เพื่อนําไปสูสังคมที่เอื้ออาทร สงบสุข ตลอดจนพัฒ นา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อการเปนเมืองที่นาอยู
จังหวัดราชบุรี คาดหวังวา แผนพัฒนาฉบับนี้ จะเปนการสรางความเขาใจในการพัฒนา
จังหวัด ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และจะเปนกรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทํา
งบประมาณ ประจําปตอไป

จังหวัดราชบุรี
ธันวาคม 2552

ขอมูลทั่วไปของจังหวัดราชบุรี

ดานกายภาพ
จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูในเขตภาคกลางดานตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ 5,196,462 ตาราง
กิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดิน หมายเลขที่ 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ทิศเหนือติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใตติดตอกับจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดตอจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวันตกติดตอประเทศพมา มีชายแดนยาว 73 กิโลเมตร สภาพพื้นที่
เปนที่ราบสูงทางดานตะวันตกและคอยเทเปนที่ราบลุมถึงที่ราบต่ําไปทางตะวันออกมีปริมาณน้ําฝนที่ตกเฉลี่ย
ใน ป 2551 วัดได 1,007 มิลลิเมตร มีอุณหภูมิอยูระหวาง 19-38 องศาเซลเซียส
ดานการปกครองและประชากร
แบงการปกครองออกเปนการปกครองสวนภูมิภาค และการปกครองสวนทองถิ่นดังนี้การ
ปกครองสวนภูมิภาค แบงการปกครองออกเปน 10 อําเภอ 104 ตําบล และ 975 หมูบาน การปกครองสวน
ทองถิ่น แบงการปกครองออกเปน 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 25 เทศบาลตําบล และ 83
องคการบริหารสวนตําบล มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 828,930
คน เปนชาย 405,852 คน หญิง
423,078คน (ขอมูลกรมการปกครอง ณ เดือน กันยายน 2552) จํานวนครัวเรือน 259,711 ครัวเรือน
ดานสังคม
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97.48 นับถือศาสนาคริสต รอยละ 2.06 และ
นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 0.54 สวนสถิติคดีอาชญากรรมของจังหวัด ป 2549 รับแจง 5,797 ราย จับกุมได
6,399 ราย ป 2550 รับแจง 6,939 ราย จับกุมได 8,075 ราย ป 2551 รับแจง 7,346 ราย จับกุมได 7,871 ราย
การศึกษา
จังหวัดราชบุรีแบงพื้นที่เขตการศึกษาเปน 2 เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ประกอบดวย สถานศึกษาที่อยูในพื้นที่อําเภอ เมือง อําเภอ
จอมบึง อําเภอสวนผึ้ง อําเภอปากทอ อําเภอวัดเพลง และอําเภอบานคา มีสถานศึกษา รวม จํานวน 199 แหง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ประกอบดวย สถานศึกษาที่อยูในพื้นที่อําเภอ ดําเนิน
สะดวก อําเภอบานโปง อําเภอบางแพ และอําเภอโพธาราม มีสถานศึกษารวม จํานวน 168 แหง
ดานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรีมีโรงพยาบาลของรัฐ 12 แหง โรงพยาบาลเอกชน 8 แหง สถานีอนามัย 162 แหง
ดานบุคลากร แพทย จํานวน 238 คน ทันตแพทย 43 คน เภสัชกร 95 คน พยาบาล 1,823 คน เจาหนาที่
สาธารณสุข 340 คน
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อัตราการเกิดโรคติดตอที่สําคัญ10 ลําดับแรกของจังหวัดราชบุรี
จํานวนผูปวย

โรค

จํานวน(คน)

อัตรา ประชากรแสนคน

1 : โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

9970

1199.1273

2 : PUO

1359

163.4518

3 : โรคเกี่ยวกับปอด

1028

123.6412

4 :ไขหวัดใหญ

930

111.8544

5 : โรคอีสุขอีใส

875

105.2394

6 : โรคเกี่ยวกับเยื่อตา

646

77.6967

7 : มาเลเรีย

610

73.3669

8 : ไขเลือดออก

572

68.7965

9 : อาหารเปนพิษ

511

61.4598

10 : D.H.F.

266

31.9928

ดานการอาหาร
สารพิษตกคางในอาหาร (รอยละของจํานวนอาหารที่ปลอดภัยจากสาร 6 ชนิด)
ลําดับที่

ประเภทสารพิษ
ตกคาง

จํานวนตัวอยาง จํานวนตัวอยางที่ไมพบ รอยละของอาหาร
(รอยละ)
อาหาร (รายการ) สารตกคาง (รายการ)

1

บอแรกซ

526

522

99.24

2

ยาฆาแมลง

2,957

2,914

98.55

3

สารเรงเนื้อแดง

20

18

90.00

3,503

3,454

98.6

ดานเศรษฐกิจ
จังหวัดราชบุรี มีอตั ราการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ.2546 – 2551
เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีพึ่งพิงสาขาการผลิตที่สําคัญคือ สาขาอุตสากรรรม ในป 2551
มีมูลคาการผลิต 108,361.1 ลานบาท เฉลี่ยตอหัวประชากร เทากับ 130,600 บาท
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ดานอุตสาหกรรม
ในป 2552 จังหวัดราชบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1,322 โรงงาน จํานวนเงินลงทุน
86,262,980,925 ลานบาท โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรม อาหาร(177 โรงงาน)รองลงมา
เปนอุตสาหกรรมอโลหะ(157 โรงงาน) อุตสาหกรรมขนสง( 144 โรงงาน) อุตสาหกรรมการเกษตร (101
โรงงาน) และอุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม(100 โรงงาน)
ดานการเกษตรกรรม
มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 1,157,466 ไร พื้นที่ปาประมาณ 1,239,236 ไร และพื้นที่
อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย พื้นที่สาธารณะและพื้นที่อื่นๆ ประมาณ 1,618,728 ไร จังหวัดราชบุรีมีมูลคาการ
ผลิตในภาคเกษตร จํานวน 17,640
ลานบาท ในดานการปศุสัตว มีการผลิตสุกรไดมากที่สุดของ
ประเทศ ประมาณ 1,313,000 ตัว มูลคา 3,940 ลานบาท ในสวนการประมง จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพใน
การผลิตกุงกามกราม จํานวน 10,021.74 ตัน และกุงขาว จํานวน 6,035.17 ตัน
ดานการทองเที่ยว
ลักษณะการทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม แหลงโบราณสถาน
และวิถีชุมชน เปนสําคัญ ป 2551 มีนักทองเที่ยวเขามาประมาณ 1,115,221 คน มีรายไดจากนักทองเที่ยว
ประมาณ 1,153.49 ลานบาท
สรุปจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดราชบุรี 2551
รายละเอียด
2551
2550
1,115,221
1,175,591
ผูมาเยี่ยมเยือน (คน)
1,153.49
1,206.84
รายได (ลานบาท)
จํานวนสถานพักแรม (แหง)
78
78
2,259
2,259
จํานวนหอง (หอง)
1.62
1.29
วันพักเฉลี่ย (วัน)
อัตราการเขาพักเฉลี่ย
28.09
37.04
จํานวนผูเขาพักแรม (คนไทย)
284,903
283,122
จํานวนผูเขาพักแรม
(คนตางประเทศ)
1,659
2,158

∆(%)
- 5.13
- 4.42
+ 25.58
- 24.16
+ 0.63
- 23.12
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รายละเอียด
2551
2550
จํานวนผูเขาพักแรม (คนไทยและ
286,562
285,280
คนตางประเทศ)
ที่มา สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

∆(%)
+ 0.45

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีพื้นที่ปาเหลืออยูประมาณ ประมาณ 1,239,236 ไร คิดเปน รอยละ 38.16 ของพื้นที่จังหวัด
ปาไมสวนใหญจะอยูในพื้นที่เขาและเทือกเขาตะนาวศรี
พื้นที่ปาไมจังหวัดราชบุรี แบงตามประเภท
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7

ประเภทปาไม
ปาสงวน

พื้นที่ปาไม (ตร.กม.)
1,864.95

วนอุทยาน

4.80

ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

117.81

พื้นที่เพื่อการอนุรักษและนันทนาการ

0.00

พื้นที่การปลูกปาชุมชนและปาเศรษฐกิจ

238.52

อุทยานแหงชาติ

0.00

เขตรักษาพันธุสัตวปา

489.31
รวม

2,715.39

ปญหาคุณ ภาพน้ํ า จั ง หวั ด ราชบุรี มี แ มน้ํ าสายสํ าคั ญ คือ แมน้ํ า แมกลอง คุณ ภาพน้ํ า มี
แนวโนมในทางที่ดีขึ้นกลาวคือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําของแมน้ําแมกลองบริเวณที่ไหลผาน
จังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. 2551-2552 พบวาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําดีข้นึ
ปญหาขยะมูลฝอย ป 2552 ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล จังหวัดราชบุรี มีจํานวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร 280,151 คน ประชากรแฝง 6,111 คน รวมประชากรในเขตเทศบาลทั้งสิ้น
286,262 คน ปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 259.98 ตันตอวัน หรือ 94,900 ตัน/ป สงผลใหอัตราการผลิตขยะใน
พื้นที่จังหวัดราชบุรีเทากับ 0.908 กิโลกรัมตอคนตอวัน โดยเทศบาลเมืองราชบุรีมีปริมาณขยะมากที่สุด
เทากับ 65 ตันตอวัน และมีอัตราการผลิตขยะ 1.74 กก./คน/วัน รองลงมาไดแก เทศบาลเมืองบานโปง มี
ปริมาณขยะ 25 ตันตอวัน และ เทศบาลตําบลบานเลือก มีปริมาณขยะ 21 ตันตอวัน
ประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดราชบุรี ป 2552
พื้นที่
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
รวมพื้นที่เขตเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ปริมาณขยะ
(ตัน/วัน)
103
156.98
259.98

เก็บขนได
(ตัน/วัน)
103
141.98
244.98

ประสิทธิภาพการเก็บขน
(%)
100
90.44
94.23

สถานการณของจังหวัดราชบุรี
และบริบทการเปลี่ยนแปลง
1.สถานการณจังหวัดราชบุรี
1.1 ดานเศรษฐกิจ
จังหวัดราชบุรี เปนจังหวัดหนึ่งที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจสวนรวมในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 1 (ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม) โดยมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดเปนสัดสวน รอยละ 29
ของผลิตภัณฑกลุมจังหวัด และมีมูลคา GPP คิดเปนลําดับที่ 14 ของประเทศ
จังหวัดราชบุรี มีอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ.2546 – 2551
เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีพึ่งพิงสาขาการผลิตที่สําคัญคือ สาขาอุตสากรรรม มีสัดสวนการ
ผลิต รอยละ 29.07 และสาขาการเกษตร คิดเปนรอยละ 16.28 ในขณะที่สาขาการผลิตรองลงมาเชน สาขา
พลังงาน และที่อยูอาศัย 16.88 และ 10.48 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 แสดงโครงสรางการผลิตของจังหวัดราชบุรี ป 2551
สาขาการผลิต

2001

2002

2003

2004

2005r

2006r

2007p

2008p1

ภาคการเกษตร

8,987

9,870

11,961

11,781

14,075

15,019

15,308

17,640

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม

8,578

9,395

11,480

11,348

13,792

14,772

15,051

17,388

409

475

481

433

283

247

257

252

58,020

67,353

72,935

76,067

79,024

84,925

87,593

90,722

929

948

1,128

1,557

1,999

1,886

1,950

1,997

การอุตสาหกรรรม

20,599

25,777

25,558

25,765

26,312

28,224

28,811

31,503

การไฟฟา กาซ และประปา

13,191

16,597

20,356

20,571

21,824

23,931

22,952

22,039

978

1,076

1,313

1,741

1,799

1,915

1,904

1,799

7,832

8,301

8,625

9,362

9,837

10,194

10,569

11,359

257

278

333

334

365

408

440

468

การขนสง ที่เก็บสินคาและการคมนาคม

2,658

2,600

3,082

3,263

1,677

2,112

3,372

3,451

ตัวกลางทางการเงิน

1,364

1,371

1,517

1,710

1,744

2,040

2,229

2,435

1,652

1,713

1,760

1,778

1,849

1,888

1,900

1,797

2,506

2,991

3,343

3,739

4,198

4,489

4,777

4,984

การศึกษา

2,863

2,890

2,932

3,055

3,712

3,918

4,478

4,665

การบริการสาธารณสุข และสังคม
สงเคราะห

2,258

1,953

1,996

2,035

2,519

2,767

3,065

3,097

การประมง
นอกภาคเกษตร
การเหมืองแรละเหมืองหิน

การกอสราง
ขายสง ขายปลีก ซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและขอล
ใชครัวเรือน
การโรงแรมและภัตาคาร

อสังหาสิมทรัพย การใหเชา และบริการ
ทางธุรกิจ
การบริหารราชการ การปองกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
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สาขาการผลิต

2001

2002

2003

2004

2005r

2006r

2007p

2008p1

บริการชุมชน สังคม และบริการสวน
บุคคล

870

797

928

1,092

1,122

1,086

1,076

1,054

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

62

62

64

66

68

68

70

73

67,007

77,223

84,896

87,848

93,098

99,944

102,901

108,361

Gross Provincial Product (GPP)

สาขาการเกษตร จังหวัดราชบุรี มีการการขยายตัวการผลิตดานเกษตร ตั้งแตป พ.ศ.
2546 – 2551 เฉลี่ยรอยละ 8 ตอป โดยเฉพาะในป 2551 จังหวัดราชบุรีมีมูลคาการผลิตในภาคเกษตร จํานวน
17,640 ลานบาท ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดราชบุรี มีศักยภาพที่เปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ เชน มีพื้นที่
การเพาะปลู ก พื ชผั ก ผลไม กระจายไปทุ ก อํ า เภอ
จํา นวน 1,027,340 ไร สามารถผลิ ตพื ชผั ก ผลไม
ประมาณ 2,218,641 ตันตอป เนื่องจากมีระบบการชลประทานที่ดี มีตลาดกลางสินคาเกษตร ถึง 2 แหงใน
การระบายสินคาไปทั้งภาคกลาง ภาคใต และและภาคอื่นๆ ในดานการปศุสัตว มีการผลิตสุกรไดมากที่สุด
ของประเทศ ประมาณ 1,313,000 ตัว มูลคา 3,940 ลานบาท ในสวนการประมง จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพใน
การผลิตกุงกามกราม จํานวน 10,021.74 ตัน และกุงขาว จํานวน 6,035.17 ตัน
การอุตสาหกรรม เป นสาขาการผลิตที่สําคัญของจัง หวัด มีมูลค าการผลิตที่เ พิ่มขึ้ นอยาง
ตอเนื่อง และเปนสาขาการผลิตที่มีมูลคาสูงสุดของจังหวัด ในป 2551 จังหวัดราชบุรี มีโรงงานทั้งสิ้น1,322
โรงงาน เงินลงทุน 86,262 ลานบาท มีมูลคาการผลิต จํานวน 31,503 ลานบาท คิดเปนสัดสวน รอยละ 29.07
ของมูลคาการผลิตทั้งหมด พื้นที่การผลิตสวนใหญอยูในอําเภอบานโปง อําเภอเมืองฯ และอําเภอโพธาราม มี
การประเภทอุตสาหกรรมที่สําคัญ เชน อุตสาหกรรมอาหาร( 177 โรงงาน) อุตสาหกรรมโลหะ(157 โรงงาน)
อุสาหกรรมขนสง(144 โรงงาน) อุตสาหกรรมการเกษตร (101 โรงงาน) และอุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑ
จากไม ( 100 โรงงาน) และ อุตสาหกรรมสิ่งทอ(62 โรงงาน) จังหวัดราชบุรีมีโรงงานที่ไดรับมาตรฐานสากล
จํานวน 166 แหง
ในสวนของสาขาการคา จังหวัดราชบุรีมีมูลคาการคาสง คาปลีก จํานวน 11,359 ลานบาท
เปนภาคการผลิตที่สรางรายไดใหกับจังหวัดราชบุรี รองลงมาจากสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการเกษตร
ดานการทองเที่ยว ในป 2551 จังหวัดราชบุรีรายไดจากการทองเที่ยว จํานวน 1,153.49 ลาน
บาท มีผูมาเยี่ยมเยือน จํานวน 1,115,221 คน โดยลดลงจากป 2550 คิดเปนรอยละ 4.42
1.2 ดานสังคม
ปจจุบันจังหวัดราชบุรี มีประชากรทั้งสิ้น จํานวน 841,614 คน (ครัวเรือน 261,143
ครัวเรือน) มีอัตราการเพิ่มของประชากรป 2550-2552 คิดเปน รอยละ 0.30 , 0.53 และ 0.69 ตามลําดับ
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โครงสรางประชากรในป 2552 (สิงหาคม 2552) มีสัดสวนประชากรวัยเด็ก รอยละ 19.04 เยาวชน รอยละ
15.91 ประชากรวัยทํางาน รอยละ 50.16 และผูสูงอายุ รอยละ 11.45
ความสัมพันธและความอบอุนของครอบครัว ยังไมผานเกณฑครอบครัวอบอุน จปฐ.ป2552
มีครอบครัวที่ตกเกณฑดังกลาว จํานวน 33 ครัวเรือน สําหรับ อัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 1.26 คูตอ
พันครัวเรือน ซึ่งลดลงจากป 2550 (1.44 คูตอ พันครัวเรือน) สําหรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จังหวัดราชบุรี ในป 2549 มีคดีเกิดทั้งสิ้น 2,762 คดี ป 2550 จํานวน 2,638 คดี ในสวนศิลปะ วัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวคือ ประชาชนประกอบดวยเชื้อสาย 8 ชนเผา มีการ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม มาจนถึงรุนปจจุบัน จึงเปนตนทุนทางสังคมที่จะเชื่อโยงไปสูการพัฒนาดานอื่นๆ
สวนดานสุขภาพ จังหวัดราชบุรียังมีปญหาการปวยดวยโรค สําคัญ อยูใน 3 ลําดับแรก ตอประชากร 100,000
คน คือ โรคมะเร็ง คิดเปนรอยละ 86.8 รองลงมาเปนอุบัติเหตุ คิดเปนรอยละ 62.2 และโรคหัวใจ คิดเปน
รอยละ 44.8
1.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปญหาที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี คือพื้นที่ปาไมถูกทําลายเพื่อใชประโยชนทางธุรกิจ สวน
ปญหาดานสิ่งแวดลอม คือปญหาขยะ และมลพิษทางน้ํา จากขอมูลการศึกษามลพิษทางน้ําของจังหวัดราชบุรี
แหล ง ที่ เ กิ ด มลพิ ษ ที่ สํ า คั ญ คื อ น้ํ า เสี ย จากชุ ม ชน และฟาร ม การเกษตร รองลงมาเป น น้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด จาก
ภาคอุตสาหกรรม

2.บริบทการเปลี่ยนแปลง
จังหวัดราชบุรี เปนจังหวัดที่ มีรายไดจากสาขาการผลิตที่สําคัญของจังหวัด คือ สาขาเกษตร
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการคาปลีกคาสง การผลิตดังกลาวตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งปจจัย
ภายนอก และปจจัยภายใน ที่สําคัญคือ
2.1 ดานเศรษฐกิจ
2.1.1 ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบ
สถานการณ ด า นเศรษฐกิ จ โลกในช ว งที่ ผา นมา ทํ า ให ก ารพั ฒ นาประเทศต า งๆ รวมถึ ง
ประเทศไทยอยูในภาวะชะลอตัว นานาประเทศหันกลับมาใหความสําคัญดานปจจัยพื้นฐานภายในประเทศ
เพื่อที่จะกระตุนใหเกิดการฟนตัวทางเศรษฐกิจ จากรายงานสถาบันดานเศรษฐกิจโลก ในป 2553 เศรษฐกิจ
โลกมีแนวโนมอาจจะปรับตัวดีขึ้นในภาพรวมซึ่งอาจจะใชเวลาในการฟนตัว
แมวาสถานการณดานเศรษฐกิจโลกจะอยูในภาวการณชะลอตัวดังกลาว แตสถานการณของ
อุปสงคและอุปทานอาหารของโลกมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากความตองการดานพลังงานทดแทนและ
การเกิดภัยธรรมชาติ ความตองการดานอาหารของโลกและประเทศในอาเซียนเขมงวดในเรื่องความปลอดภัย
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และปลอดสารพิษ ซึ่งการผลิตและการคาสินคาเกษตรและอาหารจะตองปรับตัวกับมาตรการดานตางๆของ
ประเทศคูคา
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2553 มีแนวโนมเริ่มเขาสูร ะดับที่ถือไดวามีเสถียรภาพมากขึ้น
เนื่องมาจากภาพโดยรวมของภาคการคาของโลก ซึ่งจะชวยหนุนใหทศิ ทางของภาคการสงออกของไทย จะมี
การขยายตัวไดมากขึ้น นอกจากนีแ้ ลวยังรวมไปถึงปจจัยบวกจากเม็ดเงินกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในชวง
ป 2552 – 2553 ตามแผนปฏิบัติการ “ไทยเขมแข็ง” ที่จะเริ่มมีการใชจายไดตั้งแตในชวงปลายป2552 ทําให
แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป2553 ขยายตัวมากขึ้น
นโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาลมีวัตถุประสงค ที่จะสรางการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ
และมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ สงเสริมเพื่อลดตนทุนทางการเกษตร ในสวนพัฒนาศักยภาพสินคาปศุสัตว ดําเนินการปรับปรุง
และอนุรั ก ษ พั น ธุ สั ต ว เ ศรษฐกิ จ สํ าคั ญ เพื่ อเพิ่ ม มูล ค า ทางเศรษฐกิ จ พัฒ นาการผลิ ตทุ ก ขั้ น ตอนใหมี ค วาม
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
สถานการณผูบริโภคดานอาหาร เนื่องจากการเกิดวิกฤตดานความปลอดภัยอาหารติดตอกัน
ในชวง 4 – 5 ปที่ผานมา ในหลายประเทศ ไมวาจะ เปนโรควัวบาที่พบวาสามารถถายทอดจากเนื้อสัตวสูคน
การระบาดของไขหวัดนกในสัตวปก การเกิดภาวะเจ็บปวยเนื่องจากเชื้อที่พบในอาหาร การคนพบสารเคมี
ตกคางที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพในอาหารคน และอาหารสัตว สิ่งที่เกิดขึ้นพรอมกับการขยายตัวของสังคม
เมือง คือ ระดับการกระจายขอมูล ขาวสารสามารถกระทําไดดี ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงโอกาสใน
การศึกษามีผลใหผูบริโภคเกิดภาวะวิตกกังวล เกิดความหวงใยดูแลสุขภาพของผูบริโภค กลายเปนปจจัยสําคัญ
ในการเลือกซื้ออาหาร ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ผูบริโภคตองการอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคา
ทางโภชนาการสูง หรืออาหารอินทรีย
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยของสถาบันอาหาร วิเคราะหจากปญหา
ความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารนําเขาจากประเทศจีน ถือเปนโอกาสของไทยที่จะแสดงจุดยืนเปนผูนํา
ดานอาหารความปลอดภัย ซึ่งสถาบันอาหาร ตั้งเปาผลักดันดานความปลอดภัยอาหารใหเปนที่ยอมรับทั้งใน
และตางประเทศ โดยประสานความรวมมือระหวางภาครัฐฯ และเอกชน เพื่อกาวเขาสูเปาหมายในป 2553 มี
มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 โรงงานผลิตอาหารตองผานรับรอง
มาตรฐานการผลิตในระดับสากลไมนอยกวารอยละ 50 ของโรงงานทั้งหมด รวมถึงสินคาอาหารของไทยตอง
มีภาพลักษณที่ชัดเจนในระดับสากล ในการเปนสินคาที่มีคุณภาพและดีตอสุขภาพ ในขณะที่มาตรฐานอาหาร
ภายในประเทศตองทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
2.1.2 ศักยภาพและโอกาสของจังหวัดราชบุรี
สาขาเกษตร จังหวัดราชบุรี มีศักยภาพการผลิตดานการเกษตร โดยเฉพาะพืชผัก และ
สุกร เนื่องจากจังหวัดราชบุรี มีตลาดกลางสินคาพืช ผัก ผลไม ถึง 2 แหง สามารถระบายสินคาเกษตรไปสู
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ผูบริโภคไดตลอดทั้งป จึงเปนชองทางการตลาดที่สําคัญยิ่งในการสรางรายไดใหแกเกษตรกร ในสวนการ
พัฒนาคุณภาพการผลิต ไดมีการรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน ในการผลิตพืช ผักปลอดสารพิษ โดยการ
พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบสารตกคาง ซึ่งตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง และภาคเอกชน ซึ่ง
เปนตลาดกลาง ไดเขาสนับสนุน เกษตรกรปลูกพืชผักปลอกสารพิษ นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน177 โรงงาน และ อุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน101 โรงงาน ซึ่งเปนแหลงแปร
รูปสินคาเกษตร และสินคาอาหารโดยมีตลาดทั้งในและตางประเทศ ประกอบกับกระแสความตองการอาหาร
ปลอดภัยจะเปนชองทางที่สําคัญในการพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยของจังหวัดราชบุรี
ในสวนการผลิตเนื้อสัตว จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพการผลิตสุกรมากที่สุดของประเทศ
และมีการตรวจสอบสารปนเปอนในเนื้อสัตวและรับรองมาตรฐานผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตวอยาง
ตอเนื่องในชวง 3-4 ปที่ผานมา
อยางไรก็ตาม การผลิตสาขาเกษตรของจังหวัดราชบุรียังมีตนทุนการผลิตตอหนวยสูงกวา
คาเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งจะเปนขอจํากัดที่สงผลตอการแขงขันและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรของจังหวัดราชบุรี
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการผลิต ตนทุนการผลิตตอหนวยจึงเปนจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะตองพัฒนาตอไป
สาขาการทองเที่ยว จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพดานการทองเที่ยวที่สําคัญคือ การทองเที่ยว
เชิงนิเวศน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน แตพิจารณารายไดจากการทองเที่ยวจังหวัดราชบุรี
มีรายไดในป 2550 จํานวน 1,206 ลานบาท ป 2551 จํานวน 1,153 ลานบาท คิดเปน รอยละ 1.11 ของ ซึ่ง
นับวายังมีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด และจังหวัดในกลุมเดียวกัน แตจากการ
ที่จังหวัดราชบุรีมีทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่ดี จึงสามารถที่จะยกระดับรายไดจากการทองเที่ยว โดยการ
สร า งจุ ด ขายด า นการท อ งเที่ ย ว เพิ่ ม จุ ด เด น ที่ น า สนในต อ นั ก ท อ งเที่ ย ว และเพิ่ ม กิ จ กรรมในการดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวใหมากขึ้น
สาขาอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรีมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 1,322 โรงงาน
และอุตสาหกรรมสวนใหญ เปนอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรจึงเปนศักยภาพที่
สํา คั ญ ของจั ง หวั ด ราชบุ รี ที่ ภ าคการผลิ ต สามารถเป น วั ตถุ ดิ บ เพื่ อการแปรรู ป ในพื้ น ที่ จึ ง เป น แนวทางที่
เชื่อมโยงกันระหวางการผลิตของเกษตรกร และภาคอุตสาหกรรมผูแปรรูป โดยจังหวัดราชบุรีจะเปนฝาย
ประสารงานและสนับสนุน อยางไรก็ตามในสวนของมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี มี
โรงงานที่ ไ ด รั บ มาตรฐานสากล จํ า นวน 166 แห ง ซึ่ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี จ ะต อ ง สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม
ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิตเขาสูมาตรฐานสากลมากขึ้น
2.2 ดานสังคม
2.2.1 ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบ
นโยบาย เสริ ม สร า งความสมานฉั น ท แ ละความสามั ค คี ข องคนในชาติ ข องรั ฐ บาล เร ง
เสริมสรางจิตสํานึกความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยใชวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬาเปนสื่อ
ในการเสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคี
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2.2.2 ศักยภาพและโอกาสของจังหวัดราชบุรี
ความยากจนและความสัมพันธของครอบครัว ในสวนของการเปลี่ยนแปลงดานสังคมของ
จังหวัดราชบุรียังมีปญหาเรื่องการตกเกณฑ จปฐ.ของครัวเรือนที่มีรายไดตํากวา 23,000 บาทเฉลี่ยตอคน/ป
จํานวน 164 ครัวเรือน ประชาชนในเขตชนบทมีหนี้สินเฉลี่ย 4,416 บาท/ครัวเรือน/ป โดยประชาชนในอําเภอ
วัดเพลงมีหนีส้ ินมากที่สุด เรื่องความสัมพันธในระดับครองครัวซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางสังคมเขมแข็งยัง
เปนปญหาที่ละเอียดออนที่ยงั ขาดภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง เชน ความอบอุนในครอบครัวของ
ประชากรจังหวัดราชบุรี ยังไมผานเกณฑครอบครัวอบอุน (ขอมูล จปฐ.ป2552) โดยครอบครัวที่ตกเกณฑ
ดังกลาว จํานวน 33 ครัวเรือน สําหรับ อัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 1.26 คูตอพันครัวเรือน ซึ่งลดลง
จากป 2550 เพียงเล็กนอย (1.44 คูตอ พันครัวเรือน)
ดานประเพณีวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรีมีจุดเดนในดานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
ตลอดจนความสัมพันธดานชนเผา ซึ่งประกอบดวยเชือ้ สาย 8 ชนเผา อยูในระดับที่ดีมีความหลากหลาย
ศิลปวัฒนธรรม จึงเปนทุนทางสังคมที่จะสงเสริมการพัฒนาในดานตางๆ เชน ดานการทองเที่ยว ดานการ
สรางความสมานฉันทของประชาชน
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเปลีย่ นแปลงในการสื่อสาร
กับภายนอกอันเนื่องมาจากการพัฒนาดานเทคโนโลยี ทําใหสภาพสังคมในจังหวัดไดรับผลกระทบ จาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและความแตกแยกทางความคิดจากภายนอก ทําใหเกิดผลกระทบเชิง
ลบตอการดํารงชีวิตของประชาชน เชน ความคิดเห็นทางการเมืองที่นาํ ไปสูการแบงกลุมฝาย การเลียนแบบ
วัฒนธรรมที่ไมเหมาะสม การบังคับใชกฎหมายจึงเปนปจจัยทีจ่ ะตองเรงรัดแกไขตอไป
ความเขมแข็งของชุมชน จังหวัดราชบุรี มีหมูบาน จํานวน 975 หมูบ าน ซึ่งแตละหมูบานมี
แผนพัฒนาหมูบ าน/ชุมชนแลว มีความสามารถพึ่งตนเองไดจํานวนหนึ่ง เนือ่ งมีผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ที่
เขามามีสวนรวมในการสรางความเขมเข็งของชุมชน โดยการที่จังหวัดไดสงเสริมการพัฒนาแบบมีสวนรวมใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาดวยตนเองของหมูบาน/ชุมชน แตการพัฒนาดังกลาวยังตองใชระยะเวลา หมูบาน/
ชุมชน อีกจํานวนหนึง่ ที่จงั หวัดจะตองสนับสนุนการพัฒนาตนเองโดยใชแผนแมบทชุมชนเปนเครื่องมือในการ
สรางการเรียนรู และการมีสว นรวมแกประชาชนในพืน้ ที่เพือ่ สรางภูมิคมุ กันและใหสามารถพึ่งตนเองไดตอไป
2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัง หวั ดราชบุรี มี การพึ่งพิง สาขาการผลิตที่สําคัญ สาขาอุตสาหกรรม ประกอบกับ การ
เพิ่มขึ้นของประชากร สงผลใหเกิดผลกระทบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้นที่ปาไมถูกบุก
รุกเพื่อใชประโยชนทางธุรกิจ
ปญหาคุณภาพทางน้ํา แมน้ําแมกลองเปนแมน้ําหลักของจังหวัดราชบุรี มีการใชประโยชน
เพื่อการผลิต ตลอดจนการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแมน้ําแม
กลอง คุณภาพน้ําหลายสถานีตรวจคุณภาพน้ําต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน หรือคอนขางเสื่อมโทรม จัดอยูใน
คุณภาพน้ําแหลงน้ําประเภทที่ 4 คือ ไมเหมาะสําหรับการใชประโยชน เพื่อการอุปโภค บริโภค
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สําหรับปญหาขยะมูลฝอย เมื่อเปรียบเทียบอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเทศบาล
จังหวัดราชบุรี ป 2548 และ ป 2552 พบวา อัตราการผลิตขยะมูลฝอยกิโลกรัมตอคนตอวัน ในป 2552 ลด
นอยลงจากป 2548 เล็กนอย แตเมื่อแยกอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล
พบวา อัตราการผลิตขยะมูลฝอยตอคนตอวัน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพิ่มสูงขึ้นจากป 2548 ในขณะที่อัตรา
การผลิตขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลมีอัตราลดนอยลง

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดราชบุรี
1.การวิเคราะหสภาวะแวดลอมจังหวัดราชบุรี
การประเมินสภาวะแวดลอม (SWOT) ของจังหวัดราชบุรีโดยมีปจจัยภายใน (จุดออน จุดแข็ง)
และปจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) สามารถสรุปไดดังนี้
1.1 ดานเศรษฐกิจ
1.1.1 จุดแข็ง
1) มีตลาดกลางเกษตร จํานวน 2 แหง ที่สามารถระบายสินคาไปสูภาคตางๆไดเปนอยางดี
2) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร และอาหารทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและเล็กเปน
จํานวนมาก
3) มีความคลองตัวในระบบการขนสง และระยะทางไมไกลจากกรุงเทพฯ
4) ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เชน พืช ผัก ผลไม กลวยไม ดานปศุสัตวเชน สุกร โคนม
5) มีแหลงทองเทีย่ วทีห่ ลากหลายครอบคลุมทุกประเภท รวมทั้งมีวัฒนธรรมพื้นเมือง ภูมิปญญา ที่
เปนตนทุนในการสงเสริมการทองเที่ยวและการผลิตดานอื่นๆ
6) แหลงทองเที่ยวในจังหวัดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7) มีความพรอมดานยุทธศาสตรกําลัง แรงงานที่จะพัฒนาศักยภาพได
8) มีแนวทอกาชธรรมชาติผาน มีศักยภาพในการกอสรางสถานีแรงดันต่ํา พลังงานดานตางๆเพื่อ
นํามาใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรมได
1.1.2 จุดออน
1) มูลคาผลผลิต ตอพื้นที่การเพาะปลูก ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ในขณะที่ จังหวัดในกลุม
เดียวกัน มีมูลคาผลผลิตสูงกวามูลคาเฉลี่ยของประเทศ
2) เกษตรใชสารเคมีใชสารเคมีปริมาณมาก
3) ผลตอบแทนจากการทําเกษตรอินทรียยงั ไมจูงใจใหเกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิต
4) ขาดการจัดการน้ําเสีย เปนสาเหตุตอการพัฒนาสินคาตามมาตรฐาน GAP ยั่งยืน
5) เกษตรกรมีหนีส้ ินและตนทุนการผลิตดานการเกษตรสูง
6) ขาดแคลนแรงงานไรฝมือในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร
7) เกษตรกรขาดอํานาจตอรองทางการตลาดการเกษตร
8) ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนดานการเกษตรแปรรูปยังขาดการบริหารจัดการดานการตลาด
9) ภาคอุตสาหกรรมประจําทองถิ่น ขาดมาตรฐานผลผลิตที่ดี
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10) การประชาสัมพันธและการบริหารจัดการดานการตลาดในดานทองเทีย่ วยังขาดการดําเนินการ
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
11) ผูประกอบการขาดทักษะในการใหบริการดานการทองเที่ยว
12) ขาดปจจัยในดานอัตลักษณ (ภาพลักษณ เสนห) ในการดึงดูดนักทองเที่ยว
13) สถานที่พักสําหรับนักทองเที่ยวมีขนาดเล็ก ยังไมสามารถรองรับนักทองเที่ยวกลุมใหญได
1.1.3 โอกาส
1) มีกฎหมายดานวิสาหกิจชุมชน ในการสนับสนุนใหเกิดองคกรชุมชน
2) รัฐบาลสงเสริมการลงทุนของกลุมเกษตรกรอยางตอเนือ่ งในลักษณะกองทุนตางๆ
3) มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีทางการเกษตรอยางตอเนื่องโดยฝายวิชาการภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา
4) รัฐบาลมีการสงเสริมใหประชาชน ทองเทีย่ วภายในประเทศ
5) กลุมจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงเปนวงจรภายในกลุมจังหวัด
6) รัฐบาลสงเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพือ่ การสงออก
1.1.3 อุปสรรค
1) ปญหาภาวะเศรษฐกิจโลก และโรคระบาด มีผลกระทบตอการทองเที่ยวภายในประเทศ
และผลิตอาหารเพื่อการสงออก
1.2 ดานสังคม
1.2.1 จุดแข็ง
1) ชุมชนมีความตระหนักมากขึ้นในการแกไขปญหาสังคมดวยวิธีของชุมชนเอง
2) ประชาชนเขาถึงการบริการสาธารณสุขที่ดี
3) ประชาชนสถานะที่เหมาะสม พอเพียงตอมีงานทําและรายได
4) วัฒนธรรม ประเพณี ทองถิ่นที่ทุกชนเผาใหการยอมรับและสงเสริมการสืบทอด
1.2.2 จุดออน
1) ปญหาความปลอดภัย ในชีวติ และทรัพยสนิ ที่ยังไมลดลง
2) เด็กและเยาวชนมีคานิยมการดํารงชีวิตชีวิตที่ไมเหมาะสม
3) เด็กนักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ
ภาษาไทย ต่ํากวารอยละ 50
4) บุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญวิชาหลัก ในระบบการศึกษาที่ไมเพียงพอ
5) ชุมชนยังมีปญหาดานสุขอนามัย และสิ่งแวดลอมชุมชนที่ดี
6) สังคมยังขาด คุณธรรม จริยธรรมและหางเหินจากการใชหลักธรรมมะในการดําเนินชีวิต
7) สังคมในปจจุบันมีจิตสาธารณะไมเพียงพอ ทําใหเกิดพฤติกรรมไมเหมาะสม
8) ขาดการนําทางสังคมที่สามารถประสานสรางความสมานฉันท
9) การละเลยตอการปฏิบัติตามกฎหมาย ทําใหขาดวินยั ทางสังคม
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1.2.3 โอกาส
1) นโยบายรัฐบาล กําหนดใหทกุ ฝายเรงสรางความสมานฉันท โดยใชศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
2) การใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหขอมูลขาวสารเพื่อการปรับทิศทางของ
สังคมที่เหมาะสม
1.2.4 อุปสรรค
1) เทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหเกิดกระแสการเลียนแบบ วัฒนธรรม และและคานิยมที่ไมเหมาะสม

2. ความตองการของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี ไดดําเนินการรับฟงความเห็นและความตองการของสวนราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป การรับฟงดังกลาวเพื่อนํา ปญหา และความตองการของประชาชนจากระดับพื้นที่ มาประสาน
เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาในระดับชาติ และกลุมจังหวัด เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ราชบุรี สรุปดังนี้
2.1 ความตองการของประชาชน จังหวัดราชบุรี ไดจัดทําแบบสอบถามความความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่โดยตรง สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ราชบุรี โดยประชาชนไดเสนอความเห็น และความตองการ ใหจังหวัดดําเนินการตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1) การแกไขปญหาการปรับโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน คิดเปนรอยละ 41.1
2) การเสริมสรางคุณภาพชีวติ คิดเปนรอยละ 29.3
3) การกองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 14.2
4) การปองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและเสริมสรางความมั่นคงของประเทศ
คิดเปนรอยละ 11.5
2.2 ความตองการในการแกไขปญหาในระดับอําเภอ เปนการรับฟงความเห็นจากประชาคมอําเภอ
โดยเชื่อมโยงกับแผนแมบทชุมชน ผานคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในระดับอําเภอ เพื่อ
ประกอบเปนความตองการในระดับพื้นที่ ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และระดับทองถิ่นในพื้นที่จังหวัด สามารถสรุปดังนี้
1) เปนเมืองศูนยรวมแหงเกษตรปลอดสารพิษประกอบกับกระแสความตองการอาหารปลอดภัย
จะมีผลรุนแรงผลักดันใหเมืองราชบุรีไดมกี ารพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรครั้งใหญ ดังนัน้ ตลาดหรือ
ศูนยรวมผลิตผลทางการเกษตรจะมีบทบาทสําคัญที่จะเปนกลไกกระทําการใหบรรลุสูความเปนเมืองแหง เกษตร
ปลอดสารพิษ(อ.เมืองราชบุรี)
2) ตองการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร และอุตสาหกรรม รวมทั้ง
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ควบคูไปดวย(อ.บานโปง)
3) สงเสริมและสนับสนุนการสรางผลผลิตทางเกษตร เพือ่ เพิ่มรายไดใหกับประชาชน โดยเนน
การผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพการบริการที่ด(ี อ.โพธาราม)
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4) สงเสริมการเกษตรอินทรีย และการทองเที่ยวเชิงนิเวศน สูสังคมอยูเย็นเปนสุข(อ.ดําเนิน
สะดวก)
5) สงเสริมการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑตางๆ รวมทั้งกลุมอาชีพตางๆใหมีความเขมแข็ง เนน
การแกไขปญหาคุณภาพชีวติ ที่ดี และลดปญหาสิ่งแวดลอม(อ.วัดเพลง)
6)ใหมแี หลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สงเสริมเกษตรอินทรีย และอนุรักษ ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม(อ.สวนผึ้ง)
7) สงเสริมการปลูกสับปะรด พัฒนาแหลงน้ําทางการเกษตร(อ.บานคา)

3.วิสัยทัศน
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม การประเมินปจจัยทีส่ งผลกระทบทั้งปจจัยภายใน และปจจัย
ภายนอก ศักยภาพจังหวัดราชบุรี ความตองการแกไขปญหาในพื้นที่ระดับอําเภอ และความตองการของ
ประชาชนทั่วไป จึงกําหนดเปาหมายการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ป 2553-2556 เปนวิสัยทัศนการพัฒนา ดังนี้
“ ผูนําเกษตรปลอดภัย มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได ”

4.พันธกิจจังหวัด
1. ดําเนินการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินคาและบริการใหเปนสินคามีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด
2.พัฒนาครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็ง สรางวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพือ่ การเปนเมืองที่นาอยู

5.ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย เพิม่ รายไดจากการทองเที่ยวและผลผลิตเชิงสรางสรรค
ใหความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับการผลิตสินคาจังหวัดราชบุรี โดยการสรางความรูความ
เขาใจและยกระดับความเชี่ยวชาญ แกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุม อาชีพ วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ โดย
การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิต การใชพลังงานทดแทน
พัฒนามาตรฐานการผลิต ใหสินคาและบริการที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี เปนที่ยอมรับของตลาดและผูบริโภค
เชน สินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย สินคาบริการและการทองเทีย่ ว ตลอดจนสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค(Creative Economy)โดยการสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะทางศิลปะในการ
สรางสรรคงานที่มีคุณคา การใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มสินคาและบริการ โดยการ
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เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคา OTOP งานฝมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดงพืน้ บาน และงาน
สถาปตยกรรม
เปาประสงค
1.สินคาเกษตร และเกษตรแปรรูปไดรับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2.สินคาและบริการสําคัญของจังหวัดไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึ้น
3.กลุมสินคาที่เกิดจากความคิดสรางสรรคไดรับการสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น
4.เพิ่มคุณคา/มูลคาภาคการผลิตที่สําคัญของจังหวัด
ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
1.แปลง/ฟารม ที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP/มาตรฐานฟารม จํานวน 6,000 แปลง/ฟารม
2.เพิ่มคุณคา/ผลผลิตที่สําคัญเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่ผลิต
3.ตนทุนการผลิตสามารถลดไดในการผลิตขาวเครื่องเคลือบดินเผาและOTOPรอยละ 10
4.ผูประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคาชุมชน รอยละ 70 ของผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียน
5. จํานวนสินคาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคที่ไดรับการสงเสริม จํานวน 20 ชนิดสินคา
6. รอยละการเพิ่มชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP เพิ่มขึ้น รอยละ 20
7. มูลคาการผลิตสินคาเกษตร ขยายตัวในระยะ4 ปไมนอ ยกวารอยละ 8
8.รอยละของผลผลิตที่ผานการตรวจสอบความปลอดภัย(รอยละ80)
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาทักษะเพื่อการผลิตที่ไดมาตรฐานคุณภาพ
2.สงเสริมการลดตนทุน และพัฒนาพลังงานทดแทน
3.สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
4.พัฒนาและขยายการตลาด
5.พัฒนาการบริการและการทองเที่ยวทีม่ ีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมเข็ง
ใหความสําคัญกับการดําเนินการสงเสริมใหมีการนอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนว
ทางการดํารงชีวิต การสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได องคกรชุมชนมีประสิทธิภาพ ประชาชน
ไดรับการสงเสริมการเรียนรู มีสุขภาวะเหมาะสม การบังคับใชกฎหมายทั่วถึงและเปนธรรม สรางวินยั ทางสังคม
สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แกไขปญหาการวางงาน แกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนแกไขปญหา
เด็กและเยาวชน ในกลุมเสี่ยง
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เปาประสงค
1.ลดปญหายาเสพติดและสถิติการเกิดอาชญากรรม
2.ประชาชนมีวินัยทางสังคมและสมานฉันท
3.เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน เขมเข็งสามารถพึ่งตนเองได
4.ประชาชนในพืน้ ทีช่ ายแดนมีคุณภาพชีวติ ผานเกณฑ จปฐ.
ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
1.จํานวนหมูบา น/ชุมชนทีมกี ารสงเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ30
2. จํานวนตําบลที่มีองคกรประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง รอยละ100
3.หมูบาน/ชุมชนทีม่ ีแผนแมบทชุมชน รอยละ 50
4.ประชากรที่อายุเกิน 15 ปที่ไดรบั การสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย รอยละ 60
5.หมูบานที่มกี ิจกรรมดานสุขภาพ ศิลปวัฒนธรรมและครอบครัว รอยละ 50
6.จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแผน/งบประมาณ สนับสนุนหมูบานชุมชน ดานสุขภาพ
รอยละ 100
7.หมูบานที่ประชาชนมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน รอยละ 100
8.เยาวชนที่ไดรับการพัฒนาในดานตางๆและไดรับบริการดานคําปรึกษาจํานวน10,000 คน
9.จํานวนคดีทขี่ ึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว ลดลงรอยละ 20
10.จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหบริการคอมพิวเตอร มีระบบการควบคุม
การเลนเกมสของเด็กและเยาวชน รอยละ 100
11.จํานวนผูเดือดรอนที่ไดรบั การแกไขปญหาตามแผนแกไขปญหาสังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รอยละ 80
12 เรื่องรองเรียนไดรับการแกไขและเรื่องยุติได รอยละ 60
13 การจับกุมผูกระทําผิดในแตละกลุมคดีที่เกิด รอยละ 30
14 ประชาชน/เยาวชน ที่ไดรบั การสรางความตระหนักเกีย่ วกับโทษของยาเสพติด
15.จํานวนผูปวยที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
16.แรงงานไดรับการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพชีวิต รอยละ 60
17.ประชาชนไดรับการสงเสริมแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.สงเสริมวินัยสังคมและการบังคับใชกฎหมาย
3.พัฒนา เด็ก เยาวชน ครอบครัวชุมชน ใหเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.สงเสริมกิจกรรมสุขภาพ และ ศิลปวัฒนธรรมใหแก ครอบครัวและชุมชน
5.พัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน
6.สงเสริมความมั่นคงในพืน้ ที่ชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาความอุดมสมบูรณและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเปนเมืองนาอยู
ดําเนินการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิม่ พื้นที่ปาและพื้นที่สีเขียว
การจัดการปญหาขยะมูลฝอย ลดมลพิษทางน้ํา ทรัพยากรถูกใชอยางยั่งยืนรูคณ
ุ คา ปรับสภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนใหเปนเมืองนาอยู
เปาประสงค
1. พื้นที่สีเขียวและการรักษาปาตนน้ําและปาชุมชน เพิ่มขึ้น
2. คุณภาพน้ํา อากาศ และขยะมูลฝอย อยูในเกณฑมาตรฐาน
3. เปนเมืองทีม่ ีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนเมืองที่เหมาะสม
4. มีความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
1.พื้นที่ปาไมในเขตปาอนุรักษตนน้ําลําธารไมลดลงจากภาพถายดาวเทียม
2.จํานวนตนไมที่มีการปลูกใหม 84,000 ตน
3.จํานวนแมนา้ํ /คลอง ที่ไดรับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ํา 12 แหง
4.ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองกําจัด ณ ปฐาน ลดลง รอยละ 40
5.ฟารมปศุสัตวไดรับการแกไขปญหาการกําเนิดมลพิษทางน้ํารอยละ 20
6.ระดับความสําเร็จในการสรางความหลากหลายและและความสมดุลทางชีวภาพ
7.รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษ ทางน้ําและอากาศ ไดรับการแกไขเพิ่มขึ้นรอยละ 50
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กลยุทธ
1.การจัดการปญหาขยะมูลฝอยและคุณภาพน้ํา
2.สงเสริมการการเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวและ ธนาคารตนไม
3. การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม
4.สงเสริมการพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนเมืองที่เหมาะสม
5.สงเสริมความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริหารและเสริมสรางธรรมาภิบาล
ดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการไปสูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง(High
Organization)) ในการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักการธรรมาภิบาล

Performance

เปาประสงค
หนวยงานในจังหวัดราชบุรีเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
1.ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมีคะแนนประเมินไมนอยกวา
350 คะแนน
2.ระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ รอยละ 80
3.ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 5
4.ความสําเร็จงานบริการที่รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ รอยละ 80
5. ระดับความสําเร็จการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระดับ 5
กลยุทธ
1.พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ
2.ปองกันและและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
4.พัฒนาการบริการประชาชน

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล ยุทธศาสตร พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย เพิ่มรายไดจากการ 1.สินคาและบริการสําคัญของจังหวัด
ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต
ทองเที่ยวและผลผลิตเชิงสรางสรรค
และยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
ใหความสําคัญกับ การยกระดับการผลิตสินคาจังหวัดราชบุรี เพิ่มขึ้น
การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและ
คุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและความเปน โดยการสรางความรูความเขาใจและยกระดับความเชี่ยวชาญ 2.กลุมสินคาที่เกิดจากความคิด
แกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน สรางสรรคไดรับการสรางมูลคาเพิ่ม
ไทย
ผูประกอบการ โดยการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการ เชิงเศรษฐกิจมากขึ้น
การสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและพัฒนาใหเปนฐาน พัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิต การใช 3.เพิ่มมูลคาภาคการผลิตที่สําคัญของ
พลังงานทดแทน พัฒนามาตรฐานการผลิต ใหสินคาและ จังหวัด
ที่ใหญขึ้นของระบบเศรษฐกิจ
บริการที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี เปนที่ยอมรับของตลาด
และผูบริโภค
ตลอดจนสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค(Creative Economy)โดยการสนับสนุนบุคลากรที่
มีความคิดสรางสรรค
และมีทักษะทางศิลปะในการ
สรางสรรคงานที่มีคุณคา การใชองคความรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มสินคาและบริการ
ยุทธศาสตร พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมเข็ง ให 1.ลดปญหายาเสพติดและสถิติการเกิด
ยุทธศาสตร สรางความเขมเข็งใหกับชุมชน
อาชญากรรม
ความสําคัญกับดําเนินการสงเสริมใหมีการนอมนําแนว
ใหความสําคัญกับ การบริหารจัดการกระบวนการ
2.ประชาชนมีวินยั ทางสังคมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดํารงชีวิต การ
ชุมชนเขมแข็ง การจัดการองคความรูและระบบการ
สมานฉันท
สรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได องคกร
เรียนรูของชุมชนอยางครบวงจร การสรางภูมิคุมกันให
ชุมชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับการสงเสริมการเรียนรู 3.ครอบครัว ชุมชน เขมเข็งสามารถ
ชุมชนพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การ
พึ่งตนเองได
มีสุขภาวะเหมาะสม การบังคับใชกฎหมายทั่วถึงและเปน
สรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
4.ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพ
ธรรม สรางวินัยสังคม สรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ชีวิตผานเกณฑ จปฐ.

กลยุทธ
1.พัฒนาทักษะเพื่อการผลิตที่ได
มาตรฐานคุณภาพ
2.สงเสริมการลดตนทุน และ
พัฒนาพลังงานทดแทน
3.สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
4.พัฒนาและขยายการตลาด
5.พัฒนาการบริการและการ
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพ

1.ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
2.สงเสริมวินัยสังคมและการ
บังคับใชกฎหมาย
3.พัฒนาครอบครัว ชุมชน
เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.สงเสริมกิจกรรมสุขภาพและ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตร
ทรัพยสิน แกไขปญหาการวางงาน แกไขปญหายาเสพติด
ตลอดจนแกไขปญหาเด็กและเยาวชน ในกลุมเสี่ยง

แผนพัฒนาจังหวัด
เปาประสงค

ยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาความอุ ด มสมบู ร ณ แ ละคุ ณ ภาพ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ให เ ป น เมื อ งน า อยู
การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่ปาและพื้นที่สี
การพัฒนาที่ยั่งยืน การรักษาฐานทรัพยากรและความ
เขียว การจัดการปญหาขยะมูลฝอย ลดมลพิษทางน้ํา
สมดุลของระบบนิเวศ
ทรัพยากรถูกใชอยางยั่งยืนรูคุณคา ปรับภูมิทัศนใหเปนเมือง
นาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ ใหความสําคัญกับ

กลยุทธ
สุขอนามัยชุมชน
5.สงเสริมการมีงานทําและ
คุมครองสวัสดิการแรงงาน
6.สงเสริมความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดน
1. พื้นที่สีเขียวและการรักษาปาตนน้ํา 1.การจัดการปญหาขยะมูลฝอย
และคุณภาพน้ํา
และปาชุมชน เพิ่มขึ้น
2. คุณภาพน้ํา อากาศ และขยะมูลฝอย 2.สงเสริมการตั้งธนาคารตนไม
และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อยูในเกณฑมาตรฐาน
3. เปนเมืองที่มีสภาพแวดลอมและภูมิ 3. การสรางจิตสํานึกและการมี
สวนรวม
ทัศนเมืองที่เหมาะสม
4.สงเสริมการพัฒนาสภาพ
แวดลอมและภูมิทัศนเมืองที่
เหมาะสม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ใหความสําคัญกับ
การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให
เกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย
สรางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล เนนการอํานวยความสะดวกแทน
การกํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
หนวยงานในจังหวัดราชบุรีเปนองคกร
ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารและเสริมสรางธรรมาภิบาล
ใหความสําคัญกับ การพัฒนาการบริหารจัดการไปสูการเปน ที่มีสมรรถนะสูง
องคกรที่มีสมรรถนะสูง(High Performance Organization))
ในการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักการ
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ
1.พัฒนาคุณภาพการบริหาร
ภาครัฐ
2.ปองกันและและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน
4.พัฒนาการบริการประชาชน
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง
แผนบริหารราชการแผนดิน

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร โดย
สนับสนุน R&D ควบคูภูมิปญญาทองถิ่นสรางมูลคาเพิ่ม
พัฒนาระบบมาตรฐานตรวจสอบรับรองคุณภาพ และ
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช ท าง
การเกษตร/วัชพืช/พืชสมุนไพร
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอาหารเข า สู ก ารผลิ ต อาหาร
Ready to cook และ Ready to eat ในพื้นที่กลุมภาคกลาง
ตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรีสิงหบุรี อางทอง) กลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนลาง1(นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี)

แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
ยุทธศาสตร พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย เพิ่มรายไดจากการ 1.สินคาและบริการสําคัญของจังหวัด
ทองเที่ยวและผลผลิตเชิงสรางสรรค ใหความสําคัญกับ การ ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต
ยกระดับการผลิตสินคาจังหวัดราชบุรี โดยการสรางความรู เพิ่มขึ้น
ความเข า ใจและยกระดั บ ความเชี่ ย วชาญ แก เ กษตรกร 2.กลุมสินคาที่เกิดจากความคิด
สถาบันเกษตรกร กลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ สรางสรรคไดรับการสรางมูลคาเพิ่ม
โดยการนํ า เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมาใช ใ นการพั ฒ นา เชิงเศรษฐกิจมากขึ้น
กระบวนการผลิ ต เพื่ อ ลดต น ทุ น การผลิต การใช พ ลั ง งาน 3.เพิ่มมูลคาภาคการผลิตที่สําคัญของ
ทดแทน พัฒนามาตรฐานการผลิต ใหสินคาและบริการที่ จังหวัด
สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด ราชบุ รี เป น ที่ ย อมรั บ ของตลาดและ
ผูบริโภค ตลอดจนสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
(Creative Economy)โดยการสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิด
สรางสรรค และมีทักษะทางศิลปะในการสรางสรรคงานที่มี
คุ ณ ค า การใช อ งค ค วามรู แ ละภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มาสร า ง
มูลคาเพิ่มสินคาและบริการ

กลยุทธ
1.พัฒนาทักษะเพื่อการผลิตที่ได
มาตรฐานคุณภาพ
2.สงเสริมการลดตนทุน และ
พัฒนาพลังงานทดแทน
3.สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
4.พัฒนาและขยายการตลาด
5.พัฒนาการบริการและการ
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
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แผนบริหารราชการแผนดิน

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพคน สังคม และ
ชุมชนใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาคกลางโดยสงเสริมการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อให
สามารถนําไปสูการพัฒนาเชิงพาณิชยและสราง
ประสบการณใหกับบุคลากรโดยเนนพื้นที่
พระนครศรีอยุธยา ปุทมธานี ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี
ราชบุรี / พัฒนาสุขภาวะของประชาชน/
เสริมสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สังคม/พัฒนาศักยภาพของชุมชน และทองถิ่น

แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
ยุทธศาสตร พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมเข็ง ให 1.ลดปญหายาเสพติดและสถิติการเกิด
ความสํ า คั ญ กั บ ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ให มี ก ารน อ มนํ า แนว อาชญากรรม
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น แนวทางการดํ า รงชี วิ ต การ 2.ประชาชนมีวินัยทางสังคมและ
สรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได องคกร สมานฉันท
ชุมชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับการสงเสริมการเรียนรู 3.ครอบครัว ชุมชน เขมเข็งสามารถ
มีสุขภาวะเหมาะสม การบัง คับใชกฎหมายทั่วถึงและเป น พึ่งตนเองได
ธรรม สร า งวิ นั ย สั ง คม สร า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ 4.ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพ
ทรัพยสิน แกไ ขปญหาการวางงาน แกไ ขปญหายาเสพติด ชีวิตผานเกณฑ จปฐ.
ตลอดจนแกไขปญหาเด็กและเยาวชน ในกลุมเสี่ยง

ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารและเสริมสรางธรรมาภิบาล
ใหความสําคัญกับ การพัฒนาการบริหารจัดการไปสูการเปน หนวยงานในจังหวัดราชบุรีเปนองคกร
องคกรที่มีสมรรถนะสูง(High Performance Organization)) ที่มีสมรรถนะสูง
ในการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักการ
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ
1.ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
2.สงเสริมวินัยสังคมและการ
บังคับใชกฎหมาย
3.พัฒนาครอบครัว ชุมชน
เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.สงเสริมกิจกรรมสุขภาพและ
สุขอนามัยชุมชน
5.สงเสริมการมีงานทําและ
คุมครองสวัสดิการแรงงาน
6.สงเสริมความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดน
1.พัฒนาคุณภาพการบริหาร
ภาครัฐ
2.ปองกันและและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน
4.พัฒนาการบริการประชาชน
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แผนบริหารราชการแผนดิน

แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
1. พื้นที่สีเขียวและการรักษาปาตนน้ํา
ยุทธศาสตร พัฒนาความอุดมสมบูรณและคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา
และปาชุมชน เพิ่มขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองนาอยู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหมีความ
2. คุณภาพน้ํา อากาศ และขยะมูลฝอย
สมดุลตอระบบนิเวศ โดยสงเสริมการมีสวนรวมของ ใหความสําคัญกับ
การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในเกณฑมาตรฐาน
ภาคีการพัฒนาในการอนุรักษและรักษาทรัพยากร
เพิ่มพื้นที่ปาและพื้นที่สีเขียว การจัดการปญหาขยะมูลฝอย 3. เปนเมืองที่มีสภาพแวดลอมและภูมิ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรณรงคปลูกจิตสํานึก และ
ลดมลพิษทางน้ํา ทรัพยากรถูกใชอยางยั่งยืนรูคุณคา ปรับภูมิ ทัศนเมืองที่เหมาะสม
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา/บริหาร
ทัศนใหเปนเมืองนาอยู
จั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม
รวมทั้ ง จั ด ทํ า
ฐานขอ มูลทรัพยากร และใหสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนใหความรู

กลยุทธ
1.การจัดการปญหาขยะมูลฝอย
และคุณภาพน้ํา
2.สงเสริมการตั้งธนาคารตนไม
และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. การสรางจิตสํานึกและการมี
สวนรวม
4.สงเสริมการพัฒนาสภาพ
แวดลอมและภูมิทัศนเมืองที่
เหมาะสม
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ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน
แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายที่ 4 เศรษฐกิจ
นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและ
พัฒนาระบบโลจิส ติกสทางการเกษตร
เพื่อ เพิ่ม
ผลตอบแทนดานการเกษตร โดยสงเสริมการผลิตพืช
เศรษฐกิจสําคัญใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สงเสริม
การวิจัยและพัฒนาพันธุ
จัดหาปจจัยการผลิตและ
โครงสรางพื้นฐานการผลิตที่มีคุณภาพและมีความจําเปน
พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโลจิสติกสทาง
การเกษตรเพื่อ ลดตน ทุ น ทางการเกษตรรวมทั้ ง การจั ด
พื้นที่การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานใหเหมาะสม

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
เสริมสร างสั งคมแหงการเรีย นรูอ ยางตอเนื่องตลอด
ชีวิตในชุมชน
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มี
พฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และลด
ปจ จั ย เสี่ยงตอ โรคเรื้อ รัง สั ง คมและคนไทยมีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม แกไขปญหาความยากจน
อยางครบวงจร สังคมเขมแข็งมีความปลอดภัยและมี
ภูมิคุมกันภัยยาเสพติด มีระบบปองกันมิใหกลุมเสี่ยงเปน

แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
ยุทธศาสตร พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย เพิ่มรายไดจาก 1.สินคาและบริการสําคัญของจังหวัด
การทองเที่ยวและผลผลิตเชิงสรางสรรค ใหความสําคัญกับ ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต
การยกระดับการผลิตสินคาจังหวัดราชบุรี
โดยการสราง เพิ่มขึ้น
ความรูความเขาใจและยกระดับความเชี่ยวชาญ แกเกษตรกร 2.กลุมสินคาที่เกิดจากความคิด
สถาบันเกษตรกร กลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ สรางสรรคไดรับการสรางมูลคาเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจมากขึ้น
โดยการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนา
กระบวนการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิต การใชพลังงาน 3.เพิ่มมูลคาภาคการผลิตที่สําคัญของ
ทดแทน พัฒนามาตรฐานการผลิต ใหสินคาและบริการที่ จังหวัด
สําคัญของจังหวัดราชบุรี
เปนที่ยอมรับของตลาดและ
ผูบริโภค ตลอดจนสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
(Creative Economy)โดยการสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิด
สรางสรรค และมีทักษะทางศิลปะในการสรางสรรคงานที่มี
คุณคา
การใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาสราง
มูลคาเพิ่มสินคาและบริการ
ยุทธศาสตร พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมเข็ง ให 1.ลดปญหายาเสพติดและสถิติการเกิด
ความสํ า คั ญ กั บ ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ให มี ก ารน อ มนํ า แนว อาชญากรรม
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น แนวทางการดํ า รงชี วิ ต การ 2.ประชาชนมีวินัยทางสังคมและ
สรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได องคกร สมานฉันท
ชุมชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับการสงเสริมการเรียนรู 3.ครอบครัว ชุมชน เขมเข็งสามารถ
มีสุขภาวะเหมาะสม การบัง คับใชกฎหมายทั่วถึงและเป น พึ่งตนเองได
ธรรม สร า งวิ นั ย สั ง คม สร า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ 4.ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพ
ชีวิตผานเกณฑ จปฐ.
ทรัพยสิน แกไขปญหาการวางงาน แกไขปญหายาเสพติด

กลยุทธ
1.พัฒนาทักษะเพื่อการผลิตที่ได
มาตรฐานคุณภาพ
2.สงเสริมการลดตนทุน และ
พัฒนาพลังงานทดแทน
3.สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
4.พัฒนาและขยายการตลาด
5.พัฒนาการบริการและการ
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพ

1.ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
2.สงเสริมวินัยสังคมและการ
บังคับใชกฎหมาย
3.พัฒนาครอบครัว ชุมชน
เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.สงเสริมกิจกรรมสุขภาพและ
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แผนบริหารราชการแผนดิน
เหยื่อของยาเสพติด

นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน
ปาไม เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งคุณภาพอากาศ น้ําเสีย
กลิ่น และเสียงขยะทุกประเภท ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน

นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความ
สะดวกและใหบริการแกประชาชน รวมทั้งยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับ
ของประชาชน

ยุทธศาสตร
ตลอดจนแกไขปญหาเด็กและเยาวชน ในกลุมเสี่ยง

แผนพัฒนาจังหวัด
เปาประสงค

ยุทธศาสตร พัฒนาความอุดมสมบูรณและคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองนาอยู
ใหความสําคัญกับ
การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพิ่มพื้นที่ปาและพื้นที่สีเขียว การจัดการปญหาขยะมูลฝอย
ลดมลพิษทางน้ํา ทรัพยากรถูกใชอยางยั่งยืนรูคุณคา ปรับภูมิ
ทัศนใหเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารและเสริมสรางธรรมาภิบาล
ใหความสําคัญกับ การพัฒนาการบริหารจัดการไปสูการเปน
องคกรที่มีสมรรถนะสูง(High Performance Organization))
ในการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักการ
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ
สุขอนามัยชุมชน
5.สงเสริมการมีงานทําและ
คุมครองสวัสดิการแรงงาน
6.สงเสริมความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดน
1. พื้นที่สีเขียวและการรักษาปาตนน้ํา 1.การจัดการปญหาขยะมูลฝอย
และคุณภาพน้ํา
และปาชุมชน เพิ่มขึ้น
2. คุณภาพน้ํา อากาศ และขยะมูลฝอย 2.สงเสริมการตั้งธนาคารตนไม
และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อยูในเกณฑมาตรฐาน
3. เปนเมืองที่มีสภาพแวดลอมและภูมิ 3. การสรางจิตสํานึกและการมี
สวนรวม
ทัศนเมืองที่เหมาะสม
4.สงเสริมการพัฒนาสภาพ
แวดลอมและภูมิทัศนเมืองที่
เหมาะสม
หนวยงานในจังหวัดราชบุรีเปน
1.พัฒนาคุณภาพการบริหาร
องคกรที่มีสมรรถนะสูง
ภาครัฐ
2.ปองกันและและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน
4.พัฒนาการบริการประชาชน
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง1
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
1.มุงเปนฐานการผลิตและสงออก 1.เพิ่มมูลคาและการสงออกสินคา
สินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรม ดวยระบบการ
2. มีการใชพลังงานทดแทน

ผลิตที่ปลอดภัย
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 1.แหลงทองเที่ยวมีคุณภาพ

เพิ่มรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว
2.เพิ่มมูลคาผลผลิตของสินคา
ผลิตภัณฑ
3.ชุมชนและทองถิ่นและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME)

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร พัฒนาสินคาเกษตร
ปลอดภัย เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
และผลผลิตเชิงสรางสรรค

แผนพัฒนาจังหวัด
เปาประสงค
1.สินคาและบริการสําคัญของจังหวัด
ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต
เพิ่มขึ้น
2.กลุมสินคาที่เกิดจากความคิด
สรางสรรคไดรับการสรางมูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจมากขึ้น
3.เพิ่มมูลคาภาคการผลิตที่สําคัญของ
จังหวัด

กลยุทธ
1.พัฒนาทักษะเพื่อการผลิตที่
ไดมาตรฐานคุณภาพ
2.สงเสริมการลดตนทุน และ
พัฒนาพลังงานทดแทน
3.สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
และเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
4.พัฒนาและขยายการตลาด
5.พัฒนาการบริการและการ
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
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