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๑. จุดยืนและตาแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี
จากกการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ และสภาพความ
เป็ น ไปของปั จ จั ย ภายนอก จั ง หวั ด ราชบุ รี จึ ง ก าหน ดจุ ด ยื น ต าแหน่ ง การพั ฒ นา จั ง หวั ด ในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ประกอบด้วยตาแหน่งการพัฒนา ๔ จุดยืนสาคัญ ดังนี้
๑. การพัฒนาเมืองราชบุรีให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Value based Economy)
จากการค้ า การบริ ก าร และการท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เ วศน์ แ ละสุ ข ภาพที่ มี มู ล ค่ า สู ง และการเกษตร อุ ต สาหกรรม
การเกษตรที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดให้เป็น
พื้นทีผ่ ลิต การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้จังหวัด และหนุนเสริมการพัฒนาภาคกลางในการเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ โดยเฉพาะการรักษา
และพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพื้นที่ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่เป็นแบ
รนด์สินค้าจากฐานการเกษตรระดับ Product Champion ที่สามารถส่งออกไปยังนานาชาติโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียน และประเทศคู่ค้า เช่น มะพร้าว กล้วยไม้ สัปปะรด ชมพู่ มะม่วง กล้วยหอม ปลาสวยงาม และผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป
๓. การพัฒนาจังหวัดราชบุรี ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตใน
อนาคต และเตรียมพร้อมสังคมพัฒนาสู่เมืองสังคมคุณธรรม และสันติสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาคน
ให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด ประเทศ และของโลก เป็นพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลกที่ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล และมีความสุข มั่นคงในชีวิตบนฐานของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และมีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง ประชาชนมีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น
ในทุกหมู่บ้าน
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างให้มี
พื้นที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืนทั้งระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาค
ส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศน์ นิเวศน์ปุาเขา นิเวศน์ลุ่มน้า นิเวศน์ชุมชน
และระบบนิเวศน์เมือง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตรการ
ท่องเที่ยว หนุนเสริมการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ (Smart
City)
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๒. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเครื่องมือ
วิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถสรุปการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในแต่
ละด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
๑. ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของจั ง หวั ด ราชบุ รี ได้ รั บ ผลกระทบจากมรสุ ม และพายุ ที่ ไ ม่ รุ น แรง
เช่น ปัญหาน้าท่วมใหญ่ๆ เนื่องจากมีเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นแหล่งกักเก็บ
น้าและมีศักยภาพด้านพลังงานทดแทนที่หลากหลาย โดยผลิตใช้ภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน
และจาหน่าย เช่น ชีวมวลแข็ง ก๊าซชีวภาพ ขยะ และพลังแสงอาทิตย์
๒. ประสบการณ์ในการพัฒ นาการเกษตรของเกษตรกร โดยเฉพาะในกลุ่ มไม้ผ ล พืช ผั ก และ
ปศุสัตว์ มีเทคโนโลยีในการพัฒนาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตเป็นที่รู้จัก และยอมรับจาก
ตลาด มี ร ะบบการเกษตรที่ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน และครบห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของการเกษตร
โดยเฉพาะในกลุ่มปศุสัตว์
๓. ความได้เปรียบของพื้นที่ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะต่อการทาการเกษตร มีพื้นที่ราบ
และราบลุ่ ม มี ท รั พ ยากรการผลิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ และต้ น ทุ น ทางปั ญ ญาท าให้ จั ง หวั ด ราชบุ รี มี
ความสามารถในการพั ฒ นาปริ ม าณการผลิ ต มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
มีนิเวศน์ปุาเขา นิเวศน์ในแม่น้าหลักที่เหมาะต่อการทาการเกษตร
๔. จั ง หวั ด มี แ หล่ ง เศรษฐกิ จ จากฐานการเกษตร มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมรองรั บ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร มีตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวั ดกระจายผลผลิตทาง
การเกษตรไปสู่ภาคต่างๆ ทาให้การระบายผลผลิตของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแหล่ง
การค้า การบริการ ที่เติบโตตลอดเส้นทางหลักของจังหวัด
๕. มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายในการเป็นต้นทุนในการพัฒนาเพื่อการส่งออก เช่น ปลา
สวยงาม สุกร มะพร้าว สัปปะรด ชมพู่ และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นแบรนด์ของจังหวัด
ในระดับพรีเมี่ยมได้ โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อการเจาะกลุ่มผู้ที่มีกาลังซื้อ
๖. มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพื้นที่ มีแหล่งเรียนรู้ของปราชญ์
ชาวบ้านกระจายทั่วทั้งจังหวัด มีหน่วยงานด้านศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรตั้งอยู่ใน
จังหวัดอันสามารถสนับสนุนการพัฒนาการผลิตได้อย่างดี
๗. การเติบโตของการท่องเที่ยวมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งจูงใจทางการท่องเที่ยว และสิ่งที่มนุษย์
สร้ างขึ้ น มี รี สอร์ ทที่ สวยงาม นั กท่ องเที่ ยวให้ ความสนใจการท่ องเที่ ยวของจั งหวั ดราชบุ รี ที่
หลากหลายมากขึ้น เช่น กลุ่มวัยทางานท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนในวันหยุดมากขึ้น
๘. ระบบการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจชุมชนมีความหลากหลาย ทั้งจากการเกษตร การท่องเที่ยว และ
การที่ จั งหวั ดราชบุ รี มี ผลิ ตภั ณฑ์ OTOP จ านวน ๙๓๘ ผลิ ตภั ณฑ์ ซึ่งสามารถสร้ างมูลค่ า ทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาไปสู่ตลาดสากล สร้างงาน อาชีพ แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี วิสาหกิจในพื้นที่
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างงาน อาชีพแก่ประชาชนในชุมชนได้ และมีศิลปิน ช่างฝีมือศิลปะ
หัตถกรรมที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดและสามารถต่ อ
ยอดสู่สากลได้
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๙. มีเส้น ทางคมนาคมที่สะดวก ทั้งทางบก ทางราง และทางน้า ที่สามารรถรองรับการขนส่ ง
และโลจิสติกส์ผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และการเป็นพื้นที่
เชื่อมโยงไปยังภาคใต้ และภาคตะวันตก ทาให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจตลอดเส้นทางหลัก
ของจังหวัด
๑๐. จังหวัดมีระบบบริ การสุขภาพที่มีมาตรฐาน เป็นแหล่ งผลิตและพัฒ นาบุคลากรทางสุ ขภาพ
มีระบบบริการสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญ และกระจายทั่วทั้งจังหวัด
๑๑. จังหวัดมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีสถานการศึกษาทุก
ระดับ มีสถาบันอุดมศึกษา รองรับความต้องการในพื้นที่ มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง
๑๒. ประชากรจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยชาติพันธุ์ ๘ ชาติพันธุ์ มีการสืบทอดวัฒนธรรมของแต่ละ
ชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มและศาสนา จึงเป็นต้นทุนทาง
สังคมที่สาคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ
๑๓. จังหวัดราชบุรี มีเครือข่ายประชาสังคมที่เข้มแข็ง มีแหล่งเงินทุนชุมชน กระจายอยู่ทุกอาเภอ
ทาให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีศูนย์เรียนรู้
ด้านอาชีพ และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การผลิตเกษตรปลอดภัย หมู่บ้ านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ เป็นต้น แบบการพัฒนาอาชีพของชุมชนกระจายอยู่ทุกอาเภอ
๑๔. มีหน่วยทหารในพื้นที่ในการรับผิดชอบดูแลพื้นที่ปุาไม้ด้านตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่ปุาส่วนใหญ่
ของจังหวัด
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. การบริหารจัดการน้ายังทาได้ไม่ครอบคลุมความต้องการของพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะนาข้าว
และพื้นที่ไม้ผล ยังมีพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ชลประทาน มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และ
น้าท่วม ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
๒. มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ปุาต้นน้า เพื่อการขยาย
พื้น ที่การเกษตร และการสร้างรีส อร์ท และปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะ มลพิษ และปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมือง พื้นที่อุตสาหกรรมเริ่มมีมากขึ้น ขาดระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน
การจัดการขยะในชุมชนที่ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพน้าในลุ่มน้า
แม่กลองลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการทาการเกษตรที่มีการใช้สารเคมี การปล่อยน้าทิ้งจากโรงงาน
ภาคครัวเรือน แล้วการทิ้งขยะมูลฝอยลงในลาน้า การจัดการเพื่อการแก้ปัญหาตลาดลาน้าแบบ
การบูรณาการยังไม่เข้มแข็ง
๓. ปัญหาการเติบโตมากขึ้นของการทาการเกษตรเพื่อการค้าที่มีการใช้สารเคมี ส่งผลให้กระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ และการ
ลดลงของเกษตรกร และวัยทางานของจังหวัด มีผู้สูงอายุมากขึ้น แต่ขาดการวางแผนรับมือ
อย่างเป็น ระบบ ทาให้ ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องพึ่งพา
แรงงานจากภายนอก และจากประเทศเพื่อนบ้าน
๔. ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร เนื่องจากเป็นพื้นที่หลักที่เชื่อมโยงสู่ภาคใต้ และภาคตะวันตก
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ขาดการจัดการการจราจร และการออกแบบพัฒนาการ
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คมนาคมที่รองรับกับการเติบโตของเมืองอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และประชาชนมีปัญหา
วินัยการจราจร
๕. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากแรงงานของจังหวัดเป็นแรงงาน
ที่มีการศึกษาระดับประถมและมัธยมเป็นส่วนใหญ่ แรงงานยังขาดการพัฒนาตนเองที่เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง จังหวัดยังพึ่งพาแรงงาจากภายนอก โดเฉพาะแรงงานจากอาเซียน
๖. ผลผลิตส่ วนใหญ่ยั งไม่ได้ระดับมาตรฐาน เพื่อการแข่งขันได้ในระดับสากล มีผลผลิ ตที่ยังไม่
แตกต่าง ขาดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า ที่พัฒนาไปสู่แบรนด์ที่แข่งขันได้ รูปแบบการ
บริการยังไม่ได้พัฒนา เพื่อรองรับกลุ่มผู้ที่มีกาลังซื้อ ทาให้คุณภาพการบริการการท่องเที่ยว ยัง
ไม่โดดเด่น
๗. ผู้ ป ระกอบการและเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้ า ใจทางการตลาดท าให้ ข าดระบบ
การจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาในยุคดิจิทัล การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อ
การยกระดับการผลิตยังมีน้อย รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยียังพึ่งพาจากภายนอกเป็นหลัก
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การการเพิ่ม ค่า ของผลผลิ ต ภายใต้ ต ราสิ นค้ าของจัง หวั ดยั งขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดการตลาดที่สอดคล้องระหว่างความต้องการ และการผลิตอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการพัฒนาการค้าร่วมกับพื้นที่ในกลุ่มจังหวัด และรายได้ทาง
ภาคการเกษตรไม่แน่นอนแปรผันไปตามฤดูกาลและตลาด ระบบกลไกทางการตลาดการเกษตร
ของจังหวัดยังไม่เข้มแข็ง การสร้างมูลค่าทางการเกษตรยังต้องพึ่งพาความเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอก การรวมกลุ่มเพื่อการเพิ่มอานาจต่อรองทางราคา และการจัดการการตลาดของ
ภาคการเกษตรยังไม่เข้มแข็ง
๘. ขาดการบูรณาการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเชื่อมโยงทางการค้ า กับพื้นที่ใน
ระดับชุมชน และการเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงในกลุ่มจังหวัด และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง
๙. ปัญหาทางสังคมทั้งทางด้านสุขภาพ การเจ็บปุวยเรื้อรังของประชาชน พฤติกรรมสุขภาพในวัย
ทางาน และปัญหาความไม่มั่นคงในคุณภาพชีวิต ปัญหายาเสพติดเริ่มเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชน การมีภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตในพื้นที่ ความเปลี่ยนแปลงทางวันธรรมที่เริ่มมี
การลอกเลียนแบบสิ่งที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการบริโภคสื่อทางอินเตอร์เน็ต และโซเซียล
มีเดีย
๑๐. การพั ฒ นาการบริ ก ารของรั ฐ ไม่ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแลง ข้ อ มู ล สารสนเทศยั ง ขาดคุ ณ ภาพ
ขาดการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตเพื่อใช้เป็ นเป็นข้อมูลในการพัฒนาทางธุรกิจ การปรับตัว
ของภาคการเกษตร การค้า การบริการ ยังไม่เพียงพอ และทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจที่
ต้องมีการแข่งขัน กับ ภายนอก ขาดการพัฒ นานวัตกรรม ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติยังไม่
Smart รูปแบบการบริการยังตั้งรับ ขาดการพัฒนาการบริการบนระบบดิจิทัล และการบริการ
ยังไม่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการของนักลงทน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
๑๑. โครงสร้ างประชากรจั งหวัดราชบุรี เริ่มมีการเปลี่ ยนแปลงสู่ การเป็นสั ง คมสู งวัย ในขณะที่
ประชากรวัยแรงงานคงที่ อันจะทาให้แรงงานในภาคการผลิต ลดลง จังหวัดราชบุรียังมีปัญหา
เรื่องความยากจน ยังมีสัดส่วนคนจนที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคใต้เส้นความยากจน ร้อย
ละ ๙.๒๗ มีปัญหาความเหลื่ อมล้าด้านรายได้ โดยค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้สัดส่วน
๐.๔๙๖
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๑๒. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังเป็นจุดอ่อนทางสังคม เช่ น คดีโจรกรรม ฉ้อโกง ฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนา ยังมีสัดส่วนคดีสูง การแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นจุดอ่อนนาไปสู่ปัญหาอื่นๆ
ด้านสังคม
๑๓. การบู ร ณาการเพื่ อการเสริมสร้า งคุณภาพชีวิตยัง ไม่มีประสิ ทธิภ าพ ยังมี ประชาชนในกลุ่ ม
เปราะบางของจังหวัดที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทัว่ ถึง จนสามารถหลุดพ้นจากความจน
และสามารถปรับตัวเท่าทนความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
๑๔. จังหวัดราชบุ รี ยั งให้ ความส าคัญกับการเสริมสร้างการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทุกรายสาขาวิชาน้อย ทาให้ผลผลิตขาดการพัฒนานวัตกรรมที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และมี
ศักยภาพในการที่จะแข่งขันทางการตลาดได้
โอกาส (Opportunities)
๑. รั ฐ บาลพั ฒ นาระบบการขนส่ ง เพื่ อ การเชื่ อ มโยงเขตเศรษฐกิ จ และการค้ า อาเซี ย น
และการพัฒนาในระดับภาค การเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัด ที่ครอบคลุมมากขึ้น
๒. การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีและการสื่ อสารทาให้การเข้าถึงตลาดและผู้ บริโ ภคมากขึ้น
สามารถน ามาใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบการตลาดดิ จิ ทั ล การสื่ อ สาร การประชาสั ม พั น ธ์
การท่องเที่ยว และผลผลิตของจังหวัด และการนามาใช้ในการพัฒนาประชาชน และการเรียนรู้
ของประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้
๓. รั ฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม การเกษตร ท าให้ ก ารจั ด การพั ฒ นาการผลิ ต ของเกษตรกรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เมืองเกษตรสีเขียว เกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น และการสร้างคุณค่า
มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และการบริการที่เกี่ยวเนื่องตามโมเดลเศรษฐกิจ ๔.๐ เป็น
โอกาสสาคัญในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตรของจังหวัด
๔. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และการขยายตัวของการค้าชายแดนในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด มีส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาการค้าของจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนา
ด้านการโลจิสติกส์ และรัฐบาลไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นผลให้แนว
ชายแดนไม่มีปัจจัยที่เร่งเร้าต่อความมั่นคง นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการค้าแนวชายแดน เป็น
โอกาสในการผลักดันด่านการค้าชายแดนของจังหวัด เพื่อการพัฒนาเป็นด่านถาวรต่อไป
๕. รูป แบบการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของรัฐ บาลกาหนดให้ จังหวัดราชบุรีเป็น ๑ใน ๑๒ เมือง
ต้องห้ามพลาด ทาให้การสร้างกระแสการท่องเที่ยวของจังหวัด สามารถเติบโตมากขึ้น และที่
สาคัญคือการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และการเติบโตของเมือง และ
จังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี ทาให้สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และการพัฒนาการค้า
การบริการระหว่างกันได้ เช่น การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับหัวหิน กาญจนบุรี หรือการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการประมงร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
๖. จังหวัดราชบุรีได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๖ จังหวัดแห่งคุณธรรม เป็นผลให้การขับเคลื่อนทาง
สังคมมีความชัดเจนมากขึ้น
๗. การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศ และนานาชาติ และความต้องการของการ
บริโภคอาหารปลอดภัย การเติบโตของกลุ่มรักษ์สุขภาพที่มีมากขึ้น เป็นโอกาสในการพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
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๘. การขยายตัวของเมืองหลวง เมืองเศรษฐกิจ เมืองการท่องเที่ยว และเมือ งในพื้นที่อุตสาหกรรม
ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาภาค ส่ง เสริมให้การพัฒนาการค้า การลงทุน ใน
พื้นที่เติบโตมากยิ่งขึ้น
๙. นโยบายรัฐบาลเน้นการทากิจการเพื่อสังคม เน้นส่งเสริมประชารัฐ และการเสริมสร้างเมืองจิต
อาสา และการเน้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็ นผลให้มีความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาลดความเหลื่อมล้าทางสังคมมากขึ้น
๑๐. มีแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ในการเรียนรู้ หลักการพัฒนา
ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาตามแนวทางการพัฒ นาของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่จังหวัดราชบุรีสามารถนามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
อุปสรรค (Treats)
๑. การมีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้นเป็นผลให้เกิดการกีดกันช่องทางการค้า และคู่แข่งที่เป็นผู้ส่งออก
จากต่างประเทศต่างๆ ที่มีลูกค้ากลุ่มเดียวกันมีการแข่งขันกันมากขึ้น และมีปัญหาการเข้ามา
ของสินค้าราคาถูก ด้อยคุณภาพจากประเทศจีนเข้ามาในพื้นที่
๒. นโยบายการพัฒนาการค้าของประเทศจีนในอาเซียน และการเติบโตของประเทศเพื่อนบ้าน ทา
ให้ มีการอพยพกลั บ ของแรงงานเพื่อนบ้านที่ทางานในจังหวัด และส่ งผลต่อการแข่งขันกัน
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรม
๓. สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศ ส่ งผลต่ อการทาการเกษตรของเกษตรกร เช่ น
ภัยแล้ง น้าท่วม โรคระบาดและศัตรูพืช และการไม่เติบโตอย่างสมบูรณ์ของผลผลิ ตการทา
การเกษตร
๔. การเกิดขึ้นของปัญหาทางสังคมจากการบริโภคสื่อสังคมที่ขาดความยั้งคิด ทาให้เกิดปัญหาใน
กลุ่มเยาวชน การแพร่ระบาดยาเสพติ ด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาพฤติกรรมเยาวชน และ
กระทบต่อการเรียนของเยาวชน และกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
วัฒนธรรมเอาอย่าง ทาให้วัฒนธรรมเอื้ออาทรและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมลดน้อยลง
๕. การท่องเที่ยวที่ไม่สานึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยว การทิ้งขยะ การทาลายความ
สวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทาให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเสื่อมโทรม
๖. การเข้ามาของแรงงานที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุข ปัญหาอาชญากรรม
และการแย่งงานของแรงงานในพื้นที่ และมีปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๗. ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่าของ
ประเทศคู่ค้า ทาให้กระทบต่อการส่งออกผลผลิตของจังหวัด โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร
๘. ความเปลี่ยนแปลง และการเกิดภัยความไม่มั่นคงที่หลากหลายรูปแบบ ความแตกแยกจาก
ปัญหาการเมือง ภัยก่อการร้าย กระทบต่อภาพลัก ษณ์ของประเทศ และส่งผลต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวของจังหวัด
๙. กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศบางฉบับไม่มีความทันสมัย ไม่เอื้อต่อการพัฒนาเชิงบูรณาการ
เช่น ระเบียบการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ทาให้กระทบต่อประสิทธิภาพของการลงทุน การ
สร้างสรรค์โครงการใหม่ๆที่ทันกับการแข่งขันกับภาพนอก
หน้า | ๕๑

ทิศทางของแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ปี๒๕๖๒)
๑๐. การบูรณาเพื่อการพัฒนาการจังหวัดของหน่วยงานในส่วนกลาง และนโยบายการพัฒนาใน
ระดับประเทศ ระดับภาคยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ยังมีการทางานที่ไม่ต่อเนื่อง และปรับ
เปลี่ยนไปตามนโยบาย และการปรับเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบ
๓. การวิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Tows Matrix)
เมื่อพิจารณาจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สามารถวิเคราะห์เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาตาม
ศักยภาพของจังหวัด และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้ TOWS Matrix ได้ดังนี้
ทิศทางเชิงรุก (SO)
๑. เพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ปุา พื้นที่ลาน้าหลัก
๒. พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน
และการทาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานเมืองอาหาร เมืองสมุนไพรระดับสากล
๔. เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถการผลิ ต ในห่ วงโซ่
การเกษตรปศุ สั ตว์ สั บ ปะรด พื ช ผั ก พืช เศรษฐกิ จ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร
๕. ส่ งเสริ มและเร่ งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตร
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ เ ป็ น
รูปธรรมทั่วทุกพื้นที่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และ
การเกษตรที่พึ่งตนเอง
๖. สร้างและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค่า มูลค่า
เพิ่มแบบครบวงจร
๗. สร้างคุณค่า มูลค่า เพิ่มจากฐานการเกษตรก้าวหน้า
แบบครบวงจรสู่อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๘. ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน์
เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิงประวัติศาสตร์ ประเพณี
จิ ต วิ ญ ญาณ และการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง
มีมาตรฐาน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์จังหวัด
๙. พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง อ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่
นานาชาติ
๑๐. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนร่ วมพัฒ นาการท่องเที่ยว
ชุมชนให้ประชาชนมีงานอาชีพและกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST)
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยทางธรรมชาติ และภัย
สิ่งแวดล้ อมเพื่อรองรับภาวะโลกร้อนและการคุ้มครอง
ประชาชน
๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เพื่อรักษาตลาดการท่องเที่ยวเดิม และสร้างตลาดการ
ท่องเทีย่ วใหม่
๓. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพทั้ ง ฐานบริ ก ารเดิ ม และฐาน
บริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต
อย่างเข้มแข็ง
๔. เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นบน
ฐานคุณธรรม วัฒ นธรรม และปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
๕. พั ฒ นาคนคุ ณ ภาพ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
ประชาชนตลอดช่ ว งวั ย ด้ ว ยความรู้ และการพั ฒ นา
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๖. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัย สันติสุข โดยการมี
ส่วนร่วมเชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็ง
๗. เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายประชาสังคมในการเฝูา
ระวังด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม
๘. พั ฒนาสิ นค้ า ศิ ลปะ หั ตถกรรมอั นเป็ นอั ตลั กษณ์ ของ
จั ง หวั ด ราชบุ รี ใ ห้ มี คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม เช่ น โอ่ ง
เครื่องปั้นดินเผา ตุ๊กตา ฯลฯ
๙. เป็ นศู นย์ กลางทางการตลาด และการกระจายสิ นค้ า
เกษตร และเกษตรแปรรู ป ของภู มิ ภ าคตะวั น ตกสู่
นานาชาติ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
๑๐. การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติให้เอื้อต่อ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างปลอดภัย มีคุณค่าและ
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การสร้ า งอาชี พ รายได้ ชุ ม ชน จากฐานธรรมชาติ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
๑๑. เสริมสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนด้ วยหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการจั ด การ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา แบบครบวงจร
๑๒. พัฒนาเมืองราชบุรีให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ใน
ระดับประเทศ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่
ดี บ นฐานปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการ
ส่งเสริมวิถีราชบุรีให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดที่น่า
อยู่ สันติสุข (Slow Life City)
๑๓. เสริ ม สร้ า งเมื อ งราชบุ รี เ ข้ ม แข็ ง ด้ ว ยด้ ว ยมิ ติ ท าง
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดั บเป็นเมือง
คุณธรรมระดับประเทศ
ทิศทางชิงแก้ไข (WO)
๑. พัฒนานิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. พัฒนาการบริ หารจั ดการน้ าเพื่อให้ เกิดความสมดุ ล
และยั่งยืน
๓. เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และส่งเสริมการ
ผลิต อุตสาหกรรมสีเขียว
๔. ส ร้ า ง ส ร ร ค์ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี การเกษตร ๔.๐ รองรั บ การเกษตรแห่ ง
อนาคต
๕. พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตนเอง
พั ฒ นาขี ด ความสามารถผู้ ป ระกอบการ และ
ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
๖. พัฒนาจังหวัดสู่เมืองการค้า พัฒนาผู้ประกอบการค้า
สร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ของจังหวัดเข้มแข็ง แข่งขันได้
สู่จังหวัดแห่งการค้า และเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
๗. สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรมทางการค้ า การลงทุ น
การบริ การ รองรั บการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล
๘. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองการคมนาคม การขนส่ง
การโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ มี ค วามปลอดภั ย รองรั บ การ
ท่ อ งเที่ ย วและการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และ
การเติบโตของเมือง
๙. สร้างเมืองสุขภาพเข้มแข็ง เป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน
ด้ ว ยระบบนิ เวศน์ สุ ข ภาพ และการพึ่ ง ตนเองทาง
สุขภาพ เสริ มสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า

ยั่งยืน
๑๑. แรงงานทางการเกษตรต้องมีการพัฒนา
๑๒. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในยุค ๔.๐เพื่อสร้าง
เกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับ
การผลิต แปรรูป การตลาดและการบริ หารจัดการที่
สามารถปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
๑๓. การสร้างอัตลั กษณ์สิ นค้าจังหวัดราชบุรี ให้ เป็นที่รู้จัก
และอนุรักษ์คงไว้ให้ยั่งยืน

ทิศทางเชิงรับ(WT)
-
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ด้วยคุณภาพการบริการรัฐ และระบบสวัสดิการชุมชน
เมืองราชบุรีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
๑๐. พั ฒ นาระบบการบริ ห าร ระบบบริ การของรั ฐ ให้ มี
คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล รองรั บการเติบโตของ
เมือง พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และการท่องเที่ยว
๔. วิสัยทัศน์ (Vision)
จากความพร้ อ มและความโดดเด่ น ทางการเกษตรของจั ง หวั ด ราชบุ รี และความต้ อ งการของตลาด
ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศที่ ต้ องการผลผลิ ตอาหารที่ มีคุ ณ ภาพ และการมุ่ ง เน้ น การเติ บ โตที่ เป็ น มิต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐ ปี และการมุ่งเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากศักยภาพและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับจังหวัดใกล้เคียง
ภาค และอาเซีย น และการมุ่งเน้ นการปรับบริบทของสังคมให้เป็นเมื องที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตมีความยั่งยืน จังหวัดราชบุรีจึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า

เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมัน่ คง สังคมมีความสุข
โดยกาหนดนิยามวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๒ -๒๕๖๔ (ทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒)
ดังนี้
เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานระดับส่งออก มีการนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อรองรับการเป็น “เมืองเกษตรสีเขียว” เกษตรกรมีสมรรถนะสูงเป็น Young Smart Farmer/Smart Farmer ที่
เข้าใจ และเข้าถึงหลักการ “ตลาดนาการผลิต” และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งและมี
เครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรประสบความสาเร็จในการมุ่งเน้นการส่งเสริมและการ
พัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน จังหวัด
ราชบุรีเป็นเมืองอาหารคุ ณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชาวราชบุรี ชาวไทย และนานาประเทศ มี
ผลผลิตจากการเกษตรที่พัฒนาเป็นแบรนด์จากการเกษตรที่เข้มแข็ง และมีมูลค่า
ความยั่งยืนด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตร และการ
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นค่านิยมทางสังคมที่เข้มแข็ง เมืองราชบุรี
มีการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรีให้ความสาคัญกับการมีแหล่งพลังงานทดแทน
พลังงานทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเอง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูร ณ์ ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพื้นที่ต้นแบบนิเวศน์ที่
ยั่งยืน กระจายทั่วทั้งจังหวัดจังหวัดราชบุรีเน้นการพัฒนาผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่าง
เข้มแข็ง ในการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติในระบบนิเวศน์ปุาเขา ลุ่ มน้าหลัก ลุ่มน้ารองให้ มีความอุดม
สมบูรณ์ พื้นที่ธรรมชาติของจังหวัด เน้นการอนุรักษ์เชิงปูองกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า เพื่อหนุนเสริม
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การพัฒนาการเกษตรการท่องเที่ยว การเกษตรเพิ่มค่าเพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจของจังหวัด และการมีคุฯภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
การจั ดการขยะ น้ าเสีย ในชุมชนเมือง ในแหล่ งท่องเที่ยว และในชุมชน ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดให้
ความสาคัญกับการจัดการขยะที่เข้าถึง และนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดการระบบ
นิเวศน์ธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันที่ยั่งยืนของการพัฒนาทั้งความมั่นคงทางอาหาร และการรักษาไว้ซึ่ง
วิถีชีวิตเมืองราชบุรี
เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง ความมั่นคงจาก ๔ องค์ประกอบหลัก คือ
 ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพระดับ
เอเชีย และนานาชาติ มุ่ งเน้ น การสร้ างเศรษฐกิจ การเกษตรจากการพัฒ นาระบบการผลิ ตแบบครบวงจรด้ ว ย
นวัตกรรมการเกษตรที่แข่งขันได้ ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภั ย เพื่ อการส่ งออก การสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิจ จากการเกษตรเพื่อ การส่ ง ออกด้ว ยนวั ตกรรมเพิ่ มค่ า
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นเมืองปศุสัตว์ที่เน้นการพัฒนาสินค้า ปศุสัตว์ โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออกและสร้างโอกาสทางการตลาดแก่จังหวัด จังหวัดมีแหล่ง
รวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชนที่เชื่อมโยงกับแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางกับจังหวัด และเชื่อมโยงกับระดับภาค
จังหวัดมุ่งพัฒนาเป็นคลังรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน เน้นการจัดการระดับสากลผ่านระบบสหกรณ์ การ
ดาเนิ นงานทางธุรกิจ และเครือข่ายประชารัฐ พร้อมทั้งการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองอาหารที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย (FoodInnopolis) สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าให้สินค้าเกษตรและการบริหารจัดการการเกษตรของจังหวัด พร้อมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การ
ผลิตข้าว และพืชผักคุณภาพเพื่อการบริโภคในจังหวัด
 ความมั่นคงจากการเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเพิ่มค่าภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนของจังหวัดมีความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม่ (SMEs/Start up ) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์สินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขัน ระบบการบริการของรัฐ และการ
อานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาลจังหวัดสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และOTOP เพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ สนับสนุน
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และสนับสนุนการใช้นวัตกรรม สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
 ความมั่นคงจากการบริการมูลค่าสูง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจั งหวัดราชบุรีมีหลากหลาย
โดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่สามารถสร้างความสาเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทาง ๑๒
เมืองต้องห้ามพลาด โดยคานึงถึงกลุ่มเปูาหมาย นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
การเกษตร สุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า
 ความมั่นคงจากฐานของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้งทางน้า ทาง
บก และทางราง รองรั บ การเสริ ม สร้ า งเศรษฐกิ จ ยกระดั บ การพั ฒ นาจั ง หวั ด เพื่ อ เป็ น ประตู ก ารค้ า บริ ก าร
การท่องเที่ยวและการลงทุน เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ Asean Economy Community:AEC
ระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor:EEC และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหรือ Special
Economic Zone : SEC และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระจายความเจริญและสร้างโอกาสแก่ชุมชน
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและเส้นทางหลักการสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการขยายตัว
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ของเมือง ระหว่างเมือง และการพัฒนาราชบุรีเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) รองรับการเป็น ประตูการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน
สังคมมีความสุข หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการสร้างงาน
อาชีพ และรายได้ในชุมชน เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การลดความเหลื่อมล้า ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การขจัด
ความยากจน ส่งเสริมการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมแก่ชุมชน และครอบครัว จังหวัดราชบุรีประสบความสาเร็จในการดูแลประชาชนที่เปราะบาง คนยากจน
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านกลไก “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” แก่ประชาชนทุกกลุ่มด้วยแนวทางประชารัฐ และ
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายการพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิ ลปะชุมชน ตลอดจนพัฒนาเพื่อการสร้างคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจ ยกระดับ การศึ กษาให้ ได้ม าตรฐาน และส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชาวราชบุรีมีความปรองดอง
สมานฉันท์ เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
การใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนา การห่างไกลอบายมุข ชุมชนมีความเข้มแข็งสงบสุข ระบบการอานวยความ
เป็นธรรมทางสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีประสิทธิภาพชาวราชบุรีมีความเข้าใจในสิทธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม มีธรรมาภิบาลในทุกภาค
ส่วน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทานุบารุงและส่งเสริม
ศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม
ราชบุรีเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพื่อประชาชนมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ มีทักษะทางสุขภาพ สามารถพึ่งพา
ตนเองทางสุขภาพ จัดการสุขภาพครอบครัว และชุมชนได้ ระบบทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ มีการพัฒนา
นวัตกรรมระบบการสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประชาชน สังคมมีความสามารถพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลง ภาคีจากทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา
ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชนโดยเฉพาะวัยเยาวชน วัยทางานมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ประชาชนปรับตัว และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีหมู่บ้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิด ทันโลก มีการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และการมีจิตสานึกวัฒนธรรม
ไทยและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม สังคม
อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน และมีเศรษฐกิจชุมชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเข้มแข็งโดยการสร้างเศรษฐกิจชุมช น
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดราชบุรีเป็นถิ่นฐานที่
ปลอดภัยสาหรับอยู่อาศัย ชุมชนปลอดยาเสพติด มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal)
จังหวัดราชบุรีได้กาหนดเปูาประสงค์รวมจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น คือ
๑) จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
๒) ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้าการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด
๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง
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โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์รวม ดังนี้
เป้าประสงค์รวม
๑.จังหวัดมีการขยายตัว
และความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ ความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

๑.๑ อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
เฉลี่ย
๑.๒ อัตราส่วนหนี้เฉลีย่ ต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ลดลง
๑.๓ ผลิตภาพแรงงานของ
จังหวัด ราชบุรีเพิ่มขึ้น
๒.ครอบครัวและชุมชนมี
๒.๑ ร้อยละของประชากรที่
คุณภาพชีวิตทีด่ ี มัน่ คง
อยู่ใต้เส้นความยากจน
และลดความเหลื่อมล้า
๒.๒ สัมประสิทธิ์การกระจาย
การพัฒนาทัว่ ถึงทั้งจังหวัด รายได้ลดลง
๒.๓ จานวนกลุ่มคดีอาญาที่
น่าสนใจลดลง
๒.๔จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรอายุ๑๕-๕๙ปี
เพิ่มขึ้น
๓.ทรัพยากร
๓.๑ อัตราการเปลีย่ นแปลง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ปุาไม้ในจังหวัด เพิ่มขึ้น
มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้น มีต้นแบบการพัฒนา ๓.๒ ร้อยละปริมาณขยะใน
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และ
พื้นที่จังหวัดลดลง
เมืองที่การเติบโตทาง
๓.๓พื้นที่เสี่ยงภัยและภัยพิบัติ
เศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบตั ิ ได้รับการปูองกันและแก้ไข
ทางธรรมชาติลดลง

ค่าฐาน
๑๕๓,๘๒๔
ล้านบาท
(ปี ๒๕๕๗)
เท่า
๕.๓๕
(ปี ๒๕๕๘)
๒๑๔,๘๑๘บาท
(ปี ๒๕๕๘)
ร้อยละ ๙.๒๗
(ปี ๒๕๕๗)
สัดส่วน๐.๔๙๖
(ปี ๒๕๕๖)
๑๔๗ คดี
(ปี ๒๕๕๗)
ปี
๘.๙๐
(ปี ๒๕๕๘)
๑,๐๘๑,๓๘๗ ไร่
(ปี ๒๕๕๗)
๒๔๗,๑๐๕ ตัน
(ปี ๒๕๕๘)
ร้อยละ
(ฐานข้อมูลพื้นที่
เปูาหมาย)

ค่าเป้าหมายรายปี
๒๕๖๑
ร้อยละ
๓.๘๕

๒๕๖๒
ร้อยละ
๓.๘๕

๒๕๖๓
ร้อยละ
๓.๘๕

๒๕๖๔
ร้อยละ
๓.๘๕

-

เท่า
๔.๐๐

-

เท่า
๓.๐๐

-

-

ร้อยละ
๙
-

ร้อยละ
๑๐
ร้อยละ
๗
๐.๔๕๐

ร้อยละ
๕
-

ร้อยละ
๑๐
ร้อยละ
๓
๐.๓๕๐

ร้อยละ
๕
ปี
๙.๐๐

ร้อยละ
๕
ปี
๙.๑๐

ร้อยละ
๕
ปี
๙.๒๐

ร้อยละ
๕
ปี
๙.๓๐

ร้อยละ
๐.๐๕

ร้อยละ
๐.๑๐

ร้อยละ
๐.๑๕

ร้อยละ
๐.๒๐

ร้อยละ
๔
ร้อยละ
๕๐

ร้อยละ
๖
ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๘
ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๑๐
ร้อยละ
๘๐
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๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
เพื่อขับเคลื่ อนการบรรลุในเปูาประสงค์รวมทั้ง ๓ ข้อ จังหวัดราชบุรี จึงได้ กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
๔ ประเด็น และซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้าหนักในการพัฒนาในรอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะ
ทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
๑) การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพทีเ่ ติบโตอย่างมั่นคง ร้อยละ ๓๐
๒) การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม และบริการที่
มีมูลค่าสูง ร้อยละ ๓๐
๓) การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ ๒๐
๔) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่ มดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ร้อยละ ๒๐
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ เปูาประสงค์ และตัวชี้วัด พร้อมทั้งกล
ยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และแผนงานโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง
………………………………………………..
๑. แนวคิดและหลักการ (Strategic Concept)
โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเน้นการสร้างสรรค์ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มค่า และการบริการที่มีมูลค่าสูง ในขณะที่เกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่สาคัญที่สุดของจังหวัด
ราชบุรี พืชเกษตรกรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดราชบุรีมากที่สุด ได้แก่ ข้าว มะพร้าวน้าหอม สั บปะรด
โรงงาน ไม้ดอกไม้ประดับ มันสาปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้การปศุสัตว์ถือเป็นอาชีพที่สาคัญนอกเหนือจากการทา
เกษตรกรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเช่นเดียวกัน การพัฒนาที่ท้าทายของจังหวัดคือการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเกษตรเพื่อหนุนเสริมผลผลิต และผลิตภัณฑ์การเกษตรสาคัญของจังหวัด ให้มีคุณภาพ และสามารถแข่งขัน
ได้
ตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ โดยการพัฒนาแบบครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มาตรฐานความปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ การวิจัยพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการ เพื่อไปเชื่อ มโยงกับตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุสาหกรรม
การเกษตร ให้สินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และจังหวัดราชบุรี มีแนวทางการพัฒนาให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมือง
เกษตรสีเขียวและอาหารที่มีคุณภาพ เน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งจั งหวัดราชบุรี มีแนวทางการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองสีเขียวและอาหารที่มีคุณภาพ โดยนา
การเกษตรซึ่งเป็นฐานหลักเชื่อมโยงโอกาสการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยการ
พัฒ นาระบบความปลอดภัย ด้านอาหารระบบคุณภาพร้านอาหารมาตรฐานสากล และการเกษตรที่ได้กาหนด
เปูาหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสร้างสุขภาวะอย่าง
ยั่งยืน ตามแผนการพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรี ยังได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น ๑ ใน ๖ จังหวัดนาร่อง
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายโครงการเกษตรสีเขียว ด้วยเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านปศุสัตว์และพืชผัก โดยจะมี
การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่มี รูปแบบกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในแผนยุทธศาสตร์ จึงเน้นการพัฒนาต่อยอดสู่เมืองปศุสัตว์ครบวงจรในอนาคตอีกทางหนึ่ง
๒. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective)
๑) เพื่อพัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้มีมาตรฐาน เป็นเกษตรปลอดภัย และมีปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
ที่เอื้อต่อการพัฒนา และการแข่งขันได้
๒) เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร สร้างงาน อาชีพ รายได้ แก่เกษตรกร
๓) เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดราชบุรี ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย

๓. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
๑) ผลผลิ ต ทางการเกษตรของจั ง หวั ดมี คุณ ภาพ มาตรฐาน มี ความเข้ มแข็ง ในการเป็น แหล่ ง อาหาร
ระดับประเทศ และนานาชาติ
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๒) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเอง
ได้
๔) จังหวัดราชบุรีมีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการทาการเกษตร และมีห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่เข้มแข็ง
สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน ชุมชน
๔. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ (Key Performance Indicator and Target)
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. ผลผลิ ต ทางการเกษตร
ข อ ง จั ง ห วั ด มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน มีความเข้มแข็งใน
ก า ร เ ป็ น แ ห ล่ ง อ า ห า ร
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
นานาชาติ
๒. เศรษฐกิจภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. เกษตรกรมีสมรรถนะสูง
เ ป็ น มื อ อ า ชี พ ส ถ า บั น
เกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเอง
ได้

๔ . จั ง ห วั ด ร า ช บุ รี มี
ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
ทาการเกษตร และมีห่วงโซ่
คุ ณ ค่ า ทางการเกษตร ที่
เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพแก่
ประชาชน ชุมชน

ตัวชี้วัด

ผลงานที่ผ่าน
มา

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

๑.๑ จานวนผลิตภัณฑ์อาหารของ
จังหวัดที่มีมาตรฐานระดับส่งออก
๑.๒ จานวนฟาร์มมาตรฐาน GAP
๑.๓ จานวนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
๒.๑ จานวนรายได้รวมของผลผลิต
ทางการเกษตร
- ข้าว
- ผลไม้
- สัตว์น้า
- ปศุสัตว์
- สมุนไพร
- ไม้ดอก ไม้ประดับ
๓.๑ จานวนเกษตรกรที่เป็น
Smart Famer
๓.๒ ร้อยละความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
๓.๓ ร้อยละของเกษตรกรทีม่ ี
ภาวะหนีส้ ินที่สามารถจัดการ
ปัญหาการเป็นหนี้ให้ลดลงได้
๔.๑ จานวนนวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการเกษตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
เพิม่ คุณค่า และมูลค่าทางการ
เกษตรที่แข่งขันได้
๔.๒ ร้อยละของพื้นที่การเกษตรที่
อยู่ในระบบชลประทาน

๕. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement)
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการน้า ดิน และนวัตกรรมการทาการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาและบารุงรักษาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้าที่
หาได้โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้า แหล่งน้าในไร่นา อ่างน้าขนาด
เล็กและขนาดกลางรวมทั้งระบบท่อส่งน้าหรือให้มีอุโมงค์ส่งน้าตามแนวถนนให้ กระจายตัวตามศักยภาพของพื้นที่
รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้า และมีการผันน้าจากแหล่งน้าหลักของกลุ่มจังหวัด ทั้งแม่น้าแม่กลองที่มี
ปริมาณน้าเกินความต้องการเข้ามาเติมในเขื่อนหรือในแหล่งน้าที่มีปริมาณน้าน้อ ยให้เพียงพอกับการทาการเกษตร
การจัดทาแผนบริหารจัดการน้าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้าหลักของกลุ่มจังหวัดและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า
เพื่อการเกษตร และมีการกาหนดเขตการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการน้าด้วยนวัตกรรมการประหยัดพลังงานและต้นทุนการเกษตร
๒) คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทากินของเกษตรกรให้มากขึ้น
โดยการส่งเสริมการจัดทาโซนนิ่ง เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ การรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
นาข้าวไว้ให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรทางอาหารที่มั่นคง รวมถึงการกาหนดเขตการใช้พื้นที่ทาการเกษตรที่เหมาะสม
และการสนับสนุ นให้ ทาการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ปริมาณน้า และความต้องการของตลาดในพื้นที่
รวมทั้งการเร่งฟื้นฟูและปรับปรุงบารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การฟื้นฟูพื้นที่ เกษตรที่มีดินเสื่อม และส่งเสริมการ
เข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราคาที่เป็นธรรม อาทิ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย
๓) ยกระดับขีดความสามารถทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม
คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้า และจุลินทรี ย์ของท้องถิ่น และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบ
มีส่วนร่วม โดย
- การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) และการปรับระบบการผลิต
ให้ ส อดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่มให้ สิ นค้าเกษตรมีความ
ปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบทาง
ลบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เกษตรกรรมยั่ งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่ว นร่ว มของสถาบันอุดมศึกษา และส่ว นราชการที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาทางเลือกและกาหนดกระบวนการในการศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการ
กากับดูแลอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม
- ส่งเสริมสถาบันการศึกษาของจังหวัดและจากกลุ่มจังหวัด เพื่อการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตด้าน
พัน ธุ์พืช พัน ธุ์สั ตว์ พัน ธุ์สัตว์น้า เทคโนโลยีการเพาะปลู ก ของจังหวัด และการวิจัยและพัฒ นา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยเฉพาะสาหรับนาข้าว ไม้ผล ไม้ดอก ประมง มะพร้าวน้าหอม
พืชผัก และไร่อ้อยของจังหวัดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของการปศุสัตว์ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
ได้ ให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โคเนื้อ โคนม ระดับชาติ และนานาชาติแบบครบวงจรในพื้นที่ของ
จังหวัด
๔) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม เช่น จัดทาแปลงต้นแบบผ่านศูนย์เรียนรู้และ
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่ในระดับอาเภอ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลในรู ปแบบการจัดการนาข้าว
แปลงไม้ผล แปลงไม้ดอกไม้ประดับ แปลงเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ฟาร์มปศุสัตว์ ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าตลอดลุ่มแม่น้าหลัก ทั้งแหล่งน้าต้นทุน สร้างแก้มลิง ระบบส่ง
น้าแบบท่อ การปรับปรุงระบบส่งน้าในพื้นที่เกษตร การใช้น้าชลประทาน การพัฒนาระบบการสูบน้าด้วยไฟฟูาใน
แปลงเกษตร การขุดลอกสระน้าในแปลงเกษตร และการลดอัตราสูญเสียการใช้น้า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลแหล่งน้าและพื้นที่ชลประทานที่มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ บริห ารจัดการเก็บ กักน้าที่ไหลออกจากระบบชลประทานให้คงอยู่ในพื้นที่ เพื่อลดการสู ญเสี ยน้า
รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในจัดทาระบบส่งน้าแบบท่อจากเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี มาใช้เพื่อการ
ชลประทานภายในจังหวัด แก้มลิงเก็บน้าใต้ดินทั้งในและนอกเขตชลประทานเพื่ อสารองน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพิ่มน้า
ต้นทุนและการกระจายน้าสู่พื้นที่เกษตร
๖) การส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชในบริเวณคันคูคลอง และลาน้าหลัก เพื่อลดปัญหาการพังทลาย
ของหน้าดิน และการปูองกันการกัดเซาะ การรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าทางธรรมชาติเพื่อ
รองรับการเกษตร
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเมืองอาหาร เมืองสมุนไพร
ระดับสากล
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รองรับ
การเป็ น เมือ งอาหารมาตรฐานโลกทั้ง ในกลุ่ ม สิ น ค้ า สมุน ไพร ผลิ ต ภั ณฑ์ เสริ มสุ ขภาพ ยา รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้
เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศอย่างทั่วถึง
๒) ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย
เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มของผลผลิต และใส่ใจในการบริโภคของประชาชน และลูกค้าของจังหวัด โดย
- การพัฒนาสินค้าเกษตรที่โดดเด่นให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ให้มีมาตรฐานที่เป็นที่เชื่อมั่น
ของตลาดในระเทศ และต่างประเทศ เน้นการจัดการการผลิตแบบมีมาตรฐานครบวงจร และ
การพัฒนาผลผลิตรองรับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะโดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐาน
- ส่งเสริมการตรวจสอบความปลอดภัยของผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร และจัดให้มีศูนย์
ปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานในพื้นที่บริเวณจุดรวบรวมและกระจาย
สินค้าของจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
- การสร้างสรรค์หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารสาหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ อาทิ
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
อาหารสาหรับผู้รักสุขภาพ อาหารสาหรับผู้รักษาความงาม และการดูแลร่างกาย สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพและความงาม และสินค้าเกษตรในกลุ่ม Product Champion
- การพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกาหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุง
การผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
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- ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอสาหรับเด็กในวัยเรียนเพื่อเพิ่มสุขภาวะและ
ศักยภาพการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักในการบริโภคอาหารและโภชนาการที่ส่งผลต่อ
สุขภาวะของเยาวชนในพื้นที่
๓) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่ออาหารปลอดภัยอย่างจริงจัง โดย
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ส่ ว นราชการ สถาบั นการศึก ษาในการสร้ า งสรรค์ กลไก เพื่ อ การสร้ า ง
แรงจู ง ใจในการปรั บ เปลี่ ย นเข้ า สู่ ม าตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ผ่ า นมาตรการการสนั บ สนุ น
ทรัพยากรของจังหวัด เพื่อการจูงใจในการทาการเกษตรปลอดภัย เพื่อหนุนเสริมเมืองอาหาร
คุณภาพ
- การส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้
สารเคมี ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการตลาดที่อุดหนุนจากทรัพยากรของจังหวัดโดยตรง
พร้อมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริ โ ภคในระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง
กระแสการบริโภคหนุนเสริมการผลิต
๔) ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมอาหารบางประเภทที่มีศักยภาพ เน้นการ
จัดทา Zoning ระบบเกษตรอินทรีย์ทั้งนาข้าว ไร่อ้อย พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ปศุสัตว์ และการส่งเสริมการ
จัดการผลผลิตสมุนไพรของจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ Zoning
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕) การเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรของจังหวัดและการรวมกลุ่มให้เป็นกลไกหลักในการ
บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพื้นฐานใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพื้นที่ เน้นการส่งเสริม
- การขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด และอุ ตสาหกรรม
เปูาหมายของประเทศที่เชื่อมโยงกับภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด
- การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐการลงทุนแบบความ
ร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน และการทาเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
มีความเป็นธรรม
- การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร เสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกร
รายย่อยเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้
- การนาระบบคลัสเตอร์มาใช้พัฒนาเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าเกษตรในจังหวัดราชบุรี
๖) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ เพื่อเกษตรอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และ
ความต้องการของตลาด (Zoning) โดย
- การร่ ว มจั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต และเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร รองรั บ การท าการเกษตร
นาข้าว พืชผัก ไม้ผล ไม้ประดับ สมุนไพร การปศุสัตว์ในจังหวัด
- ส่งเสริม และให้ การสนับสนุนการเข้าถึ งแหล่งเงินทุน เพื่อการปรับปรุงการผลิต และการ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานจ าเป็ น ด้ า นการเกษตร อาทิ ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และระบบภู มิ
สารสนเทศในการวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่
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- ส่งเสริมการทาเกษตรแบบประณีตที่ต้องใช้องค์ความรู้ ควบคู่กับการวางแผนและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีความเอาใจใส่ และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้ง
คานึงถึงระบบนิเวศน์
- ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
- การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การทาเกษตรทางเลือกอื่นๆ
๗) ส่ ง เสริ ม รู ป แบบการท าเกษตรแปลงใหญ่ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น เพิ่ ม ผลผลิ ต การบริ ห ารจั ด การ
การตลาด และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
- เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริมการทาเกษตรนาข้าว พืชไร่ พืชผัก
พืชสมุนไพร แปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นยาสูงในพื้นที่ที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
๘) ผลักดันอุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมงครบวงจรอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาศักยภาพเกษตร กลุ่ มเกษตร การพัฒนาการแปรรูป และส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ และประมง โดยเฉพาะฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามให้จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลาง
สัตว์น้าสวยงามระดับประเทศและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ รองรับการเกษตรแห่งยุค
ดิจิทัล และการเกษตรแห่งอนาคต
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) ส่งเสริ ม สนับ สนุ นสถาบั นอุดมศึกษาวิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ใน
กระบวนการผลิต ทั้งก่อนการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและในกระบวนการแปรรูป เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ต ล อ ด ห่ ว ง โ ซ่ ก า ร ผ ลิ ต โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น น า ข้ า ว แ ล ะ พื ช ผั ก ไ ม้ ผ ล ไ ม้ ด อ ก
ปศุสัตว์ และประมง เพื่อการหนุนเสริมเกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัด และสนับสนุนการถอดบทเรียนจากปราชญ์
การเกษตรเพื่อการพัฒนาต่อยอด การพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรในพื้นที่แปลงเกษตรเพื่อการพัฒนาความรู้นวัตกรรม
เชิงพื้นที่
๒) สนับสนุนการพัฒนาความรู้ นวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์
จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยนาผลการวิจัยและพัฒนามาใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดบนพื้นฐานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ ในกลุ่ม
ข้าว ผัก ไม้ผล พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ ปลาสวยงาม และพืชเศรษฐกิจ
๓) การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดย
มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด สร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับ ตลอดจนมีการ
เชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคการผลิตอื่น
๔) พัฒนาความรู้ เพื่อสนับสนุนการสร้างกลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร ได้แก่ การ
นาแนวทางการพัฒนาระดับประเทศมาใช้ในจังหวัด เพื่อการพัฒนาระบบตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การ
สร้างระบบเตือนภัย ทางการเกษตรล่ว งหน้า สาหรับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด การพัฒนาระบบข้อมูล
เกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้ การสนับสนุนส่วนราชการ ธนาคารรัฐเพื่อการสนับสนุนเงินทุนในลักษณะ
สินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น
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๕) การสร้างนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์จากสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น ประเทศเมียนมาร์ เพื่อการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ และการแปรรูปสร้างมูลค่ าและโอกาสในด้านการตลาด
จากการส่งออกทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
๖) พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ การขั บ เคลื่ อ นการเกษตรในยุ ค อนาคต การพั ฒ นา
แพลตฟอร์มเพื่อการตลาดผลผลิตทางการเกษตรเป็นการเฉพาะ การส่งเสริมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรพัฒนาสื่อ
ดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร การส่งเสริมการใช้สื่อสังคมในการสื่อสาร การทา
การตลาดผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเกษตรโซนนิ่ง การนาระบบดิจิทัล
เพื่อการเสริมสร้างการผลิต Agri Map Online
๗) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการยกระดับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการ
บริ ห ารจั ด การภาคเกษตร โดยส่ ง เสริ ม ขี ด ความสามารถที่ เ น้ น การพั ฒนาฐานข้ อมู ลด้ านอุ ปสงค์ และอุ ปทาน
ด้านการเกษตรของจังหวัด ในกลุ่มเกษตรนาข้าว ไม้ผล ไร่อ้อย ปศุสัตว์ ไม้ประดับให้มีความถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือได้
และสามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ ส าหรั บ การวางแผนด้ านการเกษตร โดยใช้การตลาดนารวมถึงการส่ งเสริมให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนาระบบเตือนภัย
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
๘) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการยกระดับเกษตรยุคดิจิทัล โดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เช่น ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย
เป็นต้น ทั้งใช้นวัตกรรมในด้านการผลิต การแปรรูป
๙) สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งน้า และแก้มลิงเพื่อรองรับ
การพัฒนาการเกษตร
๑๐) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการยกระดับสู่อุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาการ
เกษตรปลอดภั ย สร้ างเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม เพื่อ ลดและทดแทนการใช้ ส ารเคมี ในแปลงเกษตร เพื่ อการ
พัฒนาการเกษตรเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นรูปธรรมทั่วทุกพื้นที่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตรที่พึ่งตนเอง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการเกษตรในระดับจังหวัด และอาเภอมี
ส่วนร่วมคิดร่วมทาและเป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตน โดยภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็น
และเชื่อมโยงการดาเนินการกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและเครือข่าย เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่มีความทันสมัยให้ครอบคลุมทุกอาเภอ
ทั้งด้านนาข้าว ไม้ผล พืชผักผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และปศุสัตว์
๒) ส่งเสริ มขยายผลและพัฒนาการผลิ ตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ทั้งใน
รูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการทาเกษตรกรรม
ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยสนับ สนุนบทบาทเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดในการขับเคลื่อน
และการปรับกลไกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่จาเป็นในการทาเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การสร้างปราชญ์
ตามศาสตร์พระราชา และคัดเลือกต้นแบบเกษตรพอเพียงให้เป็นตัวอย่างของแต่ละชุมชน เพื่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้การเกษตรในชุมชน
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๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการทาการเกษตรสีเขียวตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร การผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน เน้นการควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทน
สารเคมีการเกษตร ในสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้สารเคมีการเกษตรอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อ
ลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง (ไก่พื้นเมือง)
๔) จัดทาสื่อดิจิทัลเพื่อการเกษตรตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมให้
เยาวชน นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปได้ มีส่วนร่มในการพัฒนาการเกษตรตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต การส่งเสริมกิจกรรมหลุมพอเพียงใน
ครัวเรือน พืชผักสวนครัวในครัวเรือน แปลงเกษตรชุมชนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน การพัฒนาการเกษตรใน
ชุมชนเมือง และในโรงแรมรีสอร์ท เพื่ออาหารปลอดภัย และส่งเสริมการทาการเกษตรในหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และ
การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนกลุ่มเปาะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
กลยุท ธ์ ที่ ๕ พั ฒนาเกษตรกร กลุ่ มเกษตรกรให้ เ ข้ มแข็ง ด้ว ยตนเอง และมี สมรรถนะที่ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) สร้างบุคลากรด้านการเกษตรของจังหวัด โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือดาเนินนโยบาย
บัณฑิตคืนถิ่นการสร้างผู้ ประกอบการภาคการเกษตรคนรุ่น ใหม่ในกลุ่มไม้ผล ประมง การปลูกพืชผัก การปลูกไม้
ดอกไม้ ป ระดั บ การปศุ สั ต ว์ เป็ น ต้ น ที่ เ น้ น การเรี ย นรู้ จ ากภาคปฏิ บั ติ เ พื่ อ สร้ า งเกษตรกรที่ มี ค วามรู้ แ ละมี
ความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการที่สามารถปรับตัวได้ทันตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
๒) การสนั บ สนุ น การสร้างและการรวมกลุ่ มเกษตรกรปราดเปรื่องให้ เป็น ผู้ ประกอบการธุรกิจ
เกษตร สามารถบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้าถึงการแปรรูปและการตลาด และเปิดโอกาสให้บุตรของ
เกษตรกรที่มีพื้นที่ทาการเกษตร มีทัศนคติและความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นลาดับแรก ตลอดจน
การสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการ
ชาวนา ควบคู่กับการสนับสนุนการเพิ่มรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร
๓) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตรและปราชญ์ขาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้ทางวิช าการ
ด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่ ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเข้าถึงแหล่งสิน เชื่อ เพื่อ
การเกษตรให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ลูกหลานเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่มีความมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
๔) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) โดย
- พัฒนากระบวนการทางความคิดของเกษตรกรไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ เน้นการนาความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดความคิดในการพัฒนาการผลิตไปสู่การแปรรูปขั้นต้น เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาด รวมถึงการบริหารการตลาดตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวั ด และตลาด
ต่างประเทศ โดยร่วมกับ สถาบันการศึกษา รวมทั้งการถอดบทเรียนและนาข้อเท็จจริงเป็น
ตัวอย่าง และสนับสนุนการศึกษาดูงานเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
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- พัฒ นาศั ก ยภาพศู น ย์ ป ราชญ์ ช าวบ้ า นเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ และขยายฐานองค์ ค วามรู้ จ าก
ปราชญ์ชาวบ้านไปสู่เกษตรกรและชุมชนเครือข่ายอื่นๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นราชบุรีให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกตาบล ประชาสัมพันธ์เกษตรกร
ตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จให้มากขึ้น
- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตร(Smart Group) เป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ และสถาบันเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดราชบุรีเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตร
๕) สร้างหลักประกันการเกษตรในอนาคต ว่าจะมีเกษตรกรคุณภาพสานงานทางการเกษตรของ
จังหวัดอย่างยั่งยืน โดย
- สร้างมาตรการจูงใจในการเป็นเกษตรด้วยกลไกของภาครัฐ เอกชนในจังหวัด เช่น สิทธิพิเศษ
ในการได้รับบริการพิเศษของรัฐ ส่วนลดในการซื้อสินค้าจากภาคเอกชน เป็นต้น
- การสนับสนุนการขยายผลแปลงเกษตรแนวใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจทางการเกษตร มุ่งเน้น
การพัฒนาการเกษตรเชิงธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่
- การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรและพั ฒ นาแปลงเกษตรให้ เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยว (Smart Farm)
- การส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดลูกหลานเกษตรกร การสร้างแรงจูงใจโดยการใช้สวัสดิการรัฐ
- การส่งเสริมคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกร โดยการสร้างภาพลักษณ์ คุณค่า มูลค่าแบบ
ครบห่วงโซ่คุณค่า เน้นการสร้างเปูาหมายเกษตรกรมืออาชีพในทุกตาบล
๖) เพิ่มประสิทธิภาพการพึ่งตนเองของเกษตรกรในด้านการจัดการแปลงเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง
(Smart Farming) โดย
- การพัฒนาศักยภาพในการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ในชุมชน ให้มีโรงปุ๋ยในชุมชนทุกตาบล เพื่อลด
ต้นทุนทางการเกษตร และให้ประชาชนเข้าถึงวัตถุดิบและเสริมสร้างผลผลิตเกษตรปลอดภัย
- ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ของชุมชน (สัตว์น้าสวยงาม โคเนื้อ โคนม)
- ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้และเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวางระบบบริ ห ารจั ด การความรู้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม แบบครบวงจร
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็น แบรนด์ (Brand) ผลผลิตจากการเกษตร โดยการเน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ด้วยกลไกการรวมกลุ่ม และการพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร เพื่อการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม มูลค่าในกลุ่มไม้ผล
สัตว์น้า และสมุนไพร ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากฐานการเกษตร การพัฒนารูปแบบการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การสร้างแบ
รนด์จากผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนการพัฒนาสถาบันการเกษตรของจังหวัดสู่การบริหารจัดการในรูปแบบของ
สหกรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง พัฒนาปรับปรุงดินเพื่อรองรับการบริหารจัดการพืชผัก ปศุสัตว์ ผัก และไม้ผลพรีเมี่ยม
ที่เป็นแบรนด์ของจังหวัด (Product Champion)
๒) สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร มุ่งเสริมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงในระดับการ
ส่งออก สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรผ่านรูปแบบของสหกรณ์
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ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปและการสร้างมูลค่าจากการพัฒนาเป็นแบรนด์
ผลผลิตการเกษตรและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรราชบุรี-นานาชาติ ในกลุ่มสัตว์สวยงาม ไม้ผล ปศุ
สัตว์
๓) สนับสนุน Start Up ทางการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการค้า
การส่งเสริมการพัฒนาการค้า ผลผลิตทางการเกษตรบนระบบดิจิทัล การพัฒนาการค้าการบริการด้วยนวัตกรรม
สร้างโอกาสในการสร้างบริการการค้า ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมสินค้าและบริการจากผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อขยายฐานรายได้
โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
๔) สร้างตลาดสุขภาพด้วยสินค้า การเกษตรของจังหวัดโดยมุ่งแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ
ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในสินค้าจากผู้บริโภค และอาศัยสื่อออนไลน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
๕) การพัฒนาการตลาดดิจิทัล เพื่อรองรับการกระจายสินค้า และการทาการตลาดผลผลิตทาง
การเกษตรของจังหวัดในรูปแบบของแพลตฟอร์มกลางของผลผลิตการเกษตร
กลยุ ท ธ์ ที่ ๗ สร้ า งคุ ณ ค่ า มู ล ค่า เพิ่ ม จากฐานการเกษตรก้า วหน้า แบบครบวงจรสู่อุ ต สาหกรรม
การเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) เตรียมพร้อมองค์กรการเกษตรของจังหวัดสู่การเกษตรอุตสาหกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยกลไกการรวมกลุ่ม และการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมการเกษตร เพื่อการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม มูลค่า เช่น ในกลุ่มไม้ผล สัตว์น้า ปศุสัตว์ และ
สมุนไพร ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมวิ สาหกิจ
ชุมชนจากฐานการเกษตร การพัฒนารูปแบบการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การสร้างแบรนด์จากผลผลิต
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสนับสนุนการพัฒนาสถาบันการเกษตรของจังหวัดสู่การบริหารจัดการ
ในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
๒) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อแบบครบวงจร โดยเน้น
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการเพิ่ ม ปริ ม าณการเลี้ ย งโคเนื้อ เชิ ง การค้ า และปริ ม าณแม่ โ ค
เพื่อผลิตลูกโคสร้างฐานการผลิตโคเนื้อในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการส่งเสริม
ด้านการศึกษา เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และลดต้นทุนการผลิตให้สอดคล้อง และเหมาะสม
กับระบบการผลิตภายในแต่ละพื้นที่
- การพัฒ นาเพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภ าพด้านการแปรรูปสินค้าที่ผลิ ตจากเนื้อโค
เกษตรกรต้องมีการปรับตัวโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์สามารถแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่ าของสินค้าที่
ผลิตได้
๓) ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมสับปะรด โดยเน้น
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ในเขตอาเภอบ้านคา ปากท่อ จอมบึง
และสวนผึ้ง จากการบริหารจัดการน้าในด้านอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และพืชเกษตร
อื่นๆ) โดยมีแหล่งน้าส่วนหนึ่งสนับสนุนแหล่ งผลิตสับปะรด เพื่อการพัฒนาปริมาณ และ
คุณภาพผลผลิตรองรับอุตสาหกรรมการเกษตร
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ส่งเสริมโรงงานแปรรูปสับปะรดในจังหวัดในการเพิ่มศักยภาพการผลิตสู่หลักการปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางลดต้นทุนการผลิต เพื่อหนุน
เสริมทางรายได้แก่เกษตรกร พร้ อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจั ดการผลผลิตเพื่อ
ปูอนสู่โรงงาน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร
สารวจข้อมูลการแปรรูปสับปะรด การสร้างมูลค่าเพิ่ม ดาเนินการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
ทั้งในและต่างประเทศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
สร้างมาตรการกลไกระดับจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดและราคาสับปะรด
และประสานงานกับโรงงานแปรรูปในจังหวัด และกลุ่มเกษตรกรในแหล่งผลิตสับปะรดที่
สาคัญของจังหวัด เพื่อเป็นเครือข่ายในการดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านการตลาด
การเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการตลาด การส่งออกของอุตสาหกรรมการเกษตรของ
จังหวัด เพื่อให้จังหวัด เพื่อให้จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยง จาหน่ายปลา
สวยงามในระดับประเทศและนานาชาติ จัดสร้างตลาดปลาสวยงามที่ทันสมัย ครบวงจรใน
จังหวัดราชบุรี พร้อมส่งเสริมการสร้างกิจกรรมการเกษตรในระดับต้นน้า กลางน้า และ
ปลายน้าแบบครบวงจร
๔) ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมประมงน้าจืดครบวงจรปลาสวยงาม
๕) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งอุตสาหกรรมสีเขียว การพัฒนา
กระบวนการผลิ ต ที่ มี ม าตรฐาน และให้ ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทางเลื อ กในภาคการเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรม อาทิ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ การสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การแปลงมูลสัตว์เป็นพลังงาน
ชีวภาพ
-

๖. แผนงานโครงการและผู้รับผิดชอบ
๑)
๒)
๓)
๔)

โครงการเมืองเกษตรสีเขียวที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจเพิ่มค่า
โครงการราชบุรีเมืองปศุสัตว์ครบวงจร
โครงการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารกับคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแข่งขันได้

ดังแสดงความสัมพันธ์ของโครงการ และกิจกรรมตามหลักของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่มีกิจกรรมต้น
น้า กลางน้า และปลายน้า ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง
โครงการ
๑. โครงการเมืองเกษตร
สีเขียวที่ยั่งยืนเพื่อ
เศรษฐกิจเพิ่มค่า

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมต้นน้า
กิจกรรมกลางน้า
(Up Stream)
(Main Stream)
๑) การพัฒนาและฟื้นฟูบารุง ๑) การจัดทาโซนนิ่งและ
ดินเพื่อการเกษตรคุณภาพ
เกษตรแปลงใหญ่
(สถานีพัฒนาที่ดิน)
(เกษตรจังหวัด)
๒) การพัฒนาและบารุงพัฒนา ๒) การพัฒนาผลผลิต
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
การเกษตรมาตรฐานคุณภาพ
(ชลประทาน)
ระดับส่งออก
๓) การพัฒนาขีดความสามารถ (เกษตรจังหวัด)
ทางการเกษตรแก่เกษตรและ
๓) การจัดสร้างโรงปุ๋ย
กลุ่มเกษตรกร (เกษตรจังหวัด) อินทรีย์เพื่อเกษตรปลอดภัย
๔) การจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืช (เกษตรจังหวัด)
พันธุ์สัตว์ และพันธุ์สัตว์น้า
๔) การส่งเสริมการแปรรูป
(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
ผลผลิตเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์
จอมบึง)
เกษตรคุณภาพ
๕) การพัฒนานวัตกรรมและ (เกษตรจังหวัด)
เทคโนโลยีการเกษตร
๕) ส่งเสริมการจัดตั้ง
(เกษตรจังหวัด)
วิสาหกิจแปรรูปสมุนไพร
๖) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และ
(เกษตรจังหวัด)
ถ่ายทอดทางการเกษตรที่
๖) พัฒนาแปลงกล้วยไม้
ทันสมัยประจาอาเภอ
มาตรฐานพืชไม้ดอกระดับ
(เกษตรจังหวัด)
โลก
๗) การสร้างเกษตรรุ่นใหม่และ ๗) พัฒนาสวนมะพร้าว
เกษตรมืออาชีพ
น้าหอมเพื่อการพาณิชย์
(เกษตรจังหวัด)
๘) ส่งเสริมการปลูกและ
๘) ส่งเสริมการผลิตพืช
พัฒนาแปลงพืชไม้ดอก-ไม้
สมุนไพร
ประดับ
(เกษตรจังหวัด)
๙) การส่งเสริมการพัฒนา
ฟาร์มจระเข้ครบวงจร
(ประมงจังหวัด)
๑๐)การส่งเสริมการผลิตแหล่ง
เพราะพันธุ์ปลาสวยงาม
(ประมงจังหวัด)

กิจกรรมปลายน้า
(Down Stream)
๑) การจัดสร้างตลาดกลาง
พืชผัก ผลไม้ และสินค้าปศุสัตว์
ราชบุรี
(เกษตรจังหวัด,สหกรณ์จังหวัด)
๒) การพัฒนาการตลาด
การเกษตรบนระบบดิจิทัล
(พาณิชย์จังหวัด)
๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
๔) การสร้างตลาดและแบรนด์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรราชบุรี
(พาณิชย์จังหวัด)
๕) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้าน
การแพทย์ทางเลือกและส่งเสริม
การใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพประชาชน
๖) จัดสร้างตลาดไม้สวน-ไม้
ประดับ และสวนหัตกรรม
ราชบุรี
(เกษตรจังหวัด,พาณิชย์จังหวัด)
๗) จัดงานมหกรรมสวนกล้วยไม้โลก
(เกษตรจังหวัด)
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โครงการ
๒. โครงการราชบุรีเมือง
ปศุสัตว์ครบวงจร

๓. โครงการเกษตรเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหาร
กับคุณภาพชีวิต

๔. โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และแข่งขันได้

กิจกรรมต้นน้า
(Up Stream)
๑) การจัดตั้งธนาคารพันธุ์สัตว์
(ปศุสัตว์จังหวัด)
๒) การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาสุกร,โคเนื้อ,โคนมครบ
วงจร
(ปศุสัตว์จังหวัด, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
๓) ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็น
แหล่งอาหารปศุสัตว์
(เกษตรจังหวัด)
๔) การพัฒนาเกษตรจังหวัด ผู้
เลี้ยงสัตว์ให้เข้มแข็ง
(ปศุสัตว์จังหวัด)
๑) การพัฒนาการทาเกษตร
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
(เกษตรจังหวัด)
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ศาสตร์พระราชาใน
พระราชดาริ
(
)
๓) การส่งเสริมการพัฒนา
ปราชญ์เกษตรชุมชน
(เกษตรจังหวัด, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)

๑) การส่งเสริมการผลิตผล
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ
โรงงานอุตสาหกรรม
(เกษตรจังหวัด)
๒) การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตรเชิง
พาณิชย์

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมกลางน้า
(Main Stream)
๑) การพัฒนามาตรฐาน
ฟาร์มปศุสัตว์
(ปศุสัตว์จังหวัด)
๒) การส่งเสริมการแปรรูป
ปศุสัตว์สู่ผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพ
(อุตสาหกรรมจังหวัด)

๑) การส่งเสริมเกษตรทฤษฏี
ใหม่ในชุมชน
(เกษตรจังหวัด)
๒) การเกษตรเพิ่ม ลด
รายจ่ายในครัวเรือน (หลุม
พอเพียง)
(เกษตรจังหวัด)
๓) การเกษตรเพื่อความ
มั่นคงทางอาหารและอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียน
(โรงเรียน)
๔) การเกษตรเพื่อความ
มั่นคงทางอาหารและอาหาร
ปลอดภัยในชุมชน
(อาเภอ)
๑) การส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(อุตสาหกรรมจังหวัด)
๒) การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ทางการเกษตรจาก
ฟาร์มสู่โรงงาน

กิจกรรมปลายน้า
(Down Stream)
๑) การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ฟาร์มปศุสัตว์
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตรปศุสัตว์แบรนด์
ราชบุรี
(พาณิชย์จังหวัด)

๑) การส่งเสริมการเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวด้านการเกษตรใน
โครงการพระราชดาริ
(โครงการพระราชดาริราชบุรี)
๒) การส่งเสริมการจัดสร้าง
ตลาดสีเขียว (อาหารปลอดภัย
ในชุมชน)
(ท้องถิ่นจังหวัด)
๓) การสร้างโอกาสทาง
การเกษตรแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและประชาชนกลุ่มเปาะ
บาง
(พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ฯ)
๑) การส่งเสริมการส่งออก
ผลผลิตจากอุตสาหกรรม
การเกษตร
(พาณิชย์จังหวัด)
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โครงการ

กิจกรรมต้นน้า
(Up Stream)
(เกษตรจังหวัด)

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมกลางน้า
(Main Stream)
(เกษตรจังหวัด)
๓) การส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมด้วยพลังงาน
สะอาด
(พลังงานจังหวัด)

กิจกรรมปลายน้า
(Down Stream)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการ การท่องเที่ยว
ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

………………………………………………………….
๑. แนวคิดและหลักการ (Strategic Concept)
เศรษฐกิ จของจั งหวั ดราชบุ รี นอกจากเชื่ อมโยงกั บการเกษตรแล้ วยั ง มี ภาคการค้ า การบริ การ และ
การลงทุนที่ เติบโตอย่ างต่อเนื่ อง สามารถสร้ างรายได้ให้ กับจั งหวัด ไม่ น้อยกว่า …….ล้ านบาท แต่ปัญหา และความ
ท้าทายในอนาคตของจั งหวัด คือการสร้างโอกาสจากการพัฒนาของประเทศ และการเชื่อมโยงการค้า การคมนาคม
และโลจิสติกส์ของจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งการพัฒนาตามแนวนโยบายเศรษฐกิจเพิ่ม
ค่า และบริการที่มูลค่าสูงตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ และนอกจากนั้นจังหวัดยังมีโอกาสจากด้านการท่องเที่ยว
ซึ่งจังหวัดราชบุ รี มีแหล่ งท่องเที่ย วหลากหลาย ทั้งแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส วยงาม ทางวัฒนธรรม ทาง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร เชิงนันทนาการ เชิงสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน มีจานวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มอย่างต่อเนื่องจาก ๐.๙๘ ล้านคนในปี ๒๕๕๗ เพิ่มเป็น ๑.๔ ล้านคน
ในปี ๒๕๕๘ รายได้จากการท่องเที่ยว ๒,๒๕๐.๘๗ ล้านบาท โดยร้อยละ ๙๕.๙๓ เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๑,๐๖๐.๘๘ บาทต่อคน ความท้าทายของจังหวัดพัฒนาบริการการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อ
เจาะกลุ่มเปูาหมายที่มีกาลังซื้อ และการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการเกษตร ส่งเสริมการ
ท่องเที่ย วเชิงเกษตร และการท่องเที่ย วเชื่อมโยงการจัดบริการทางการแพทย์ตามนโยบายเศรษฐกิจ จากการ
ขับเคลื่อนของประเด็นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อรองรับกลุ่มที่มีกาลังซื้อ โดยเฉพาะทางการแพทย์ที่มีมติของ
คณะรัฐมนตรีที่ให้ระยะเวลาแก่ผู้บริการจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้บริการได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่ามารักษาและฟื้นฟู
สุขภาพได้ถึง ๙๐วัน และให้เวลาแก่ผู้ใช้บริการจากยุโรป ญี่ปุน ถึ ง ๑๐ ปี ซึ่งจะเป็นโอกาสสาคัญในการพัฒนา
บริการการแพทย์พรีเมี่ยมของจังหวัด (New S Curve) และนอกจากนั้นโอกาสจากการพัฒนาบริการที่มีมูลค่าสูงของ
จังหวัด ทั้งจากบริการทางการแพทย์ โอกาสจากการพัฒนาการค้าโดยการสร้างแหล่งการค้า การสร้างเศรษฐกิจในชุมชน
จากภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงกับการโลจิสติกส์ก็เป็นเปูาหมายสาคัญของจังหวัดเช่นเดียวกัน
๒. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective)
๑) เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าการค้าของจังหวัดให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม
เฉลี่ยจากภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของนักลงทุน ผู้ประกอบการค้า องค์กรการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง
๓) เพื่อพัฒนาเมืองการค้า และแหล่งเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล หนุนเสริมการ
กระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด
๔) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก การสร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่
ชุมชน ประชาชน
๕) เพื่อพัฒ นาระบบการคมนาคม การขนส่ ง การโลจิส ติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
รองรับการเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ

๓. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
หน้า | ๗๓

ทิศทางของแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ปี๒๕๖๒)
๑) จังหวัดราชบุ รีมีรายได้จ ากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้มแข็งมี
คุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง
๒) ผู้ประกอบการค้าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ม แข็ง จังหวัด
ราชบุรีมีความพร้อมในการพัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย (Trading City)
๓) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได้
๔) จั ง หวั ด ราชบุ รี มี น วั ต กรรมทางการค้ า การลงทุ น การบริ ก าร รองรั บ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล
๕) ระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโต
ของเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ
๖) จังหวัดราชบุรีมีความเติบโตในการพัฒนาการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
๔. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ (Key Performance Indicator and Target)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. จังหวัดราชบุรีมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเข้มแข็งมีคุณภาพ
ประชาชนมีงานอาชีพ
เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว
และการบริการมั่นคง
๒. ผู้ประกอบการค้าของ
จังหวัด วิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเข้มแข็ง จังหวัด
ราชบุรีมีความพร้อมในการ
พัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย
(Trading City)
๓. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีงาน อาชีพ และ
รายได้

๔. จังหวัดราชบุรีมีนวัตกรรม
ทางการค้า การลงทุน การ
บริการ รองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทลั
๕. ระบบการคมนาคม
การขนส่ง การโลจิสติกส์มี

ตัวชี้วัด

ผลงานที่
ผ่านมา

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๓
๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔

๑.๑ จานวนการจ้าง
งานในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของ
จังหวัด
๑.๒ จานวนรายได้
รวมจากการท่องเที่ยว
๒.๑ จานวนวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีศักยภาพใน
การเป็น SME ใน
ระดับส่งออก

๓.๑ จานวนรายได้
รวมของวิสาหกิจ
ชุมชน และ SME
๓.๒ จานวนการจ้าง
งาน อาชีพ จาก
วิสาหกิจชุมชน
๔.๑ จานวนรายได้
ของจังหวัดจากการค้า
ผ่านระบบดิจิทลั
๕.๑ ความสาเร็จใน
การพัฒนาศูนย์กลาง
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ผลงานที่
ผ่านมา

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๓
๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔

ความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่าง การคมนาคม ขนส่ง
เป็นระบบ รองรับการเติบโต ทางราง
ของเมือง และการเชื่อมโยง
นานาชาติ
๖. จังหวัดราชบุรีมีความ
เติบโตในการพัฒนาการค้า
ชายแดนเพิ่มขึ้น

๖.๑ ความสาเร็จใน
การผลักดันการ
พัฒนาการค้าชายแดน

๕. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement)
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เติบโตจากชุมชน เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวอาเซียนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีมูลค่าสูง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาขีด ความสามารถผู้ประกอบการ และผู้ใ ห้บริ การในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ โดย
- เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ รี ส อร์ ท โรงแรม และร้ า นอาหารให้ มี ม าตรฐานของกิ จ การที่ ดี
เน้นการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงแบบครบวงจร มีที่ปรึกษาให้คาแนะนา
เพื่อการเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ และการบริการที่มีมาตรฐานที่แข่งขันได้ และรองรับ
การยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
- พัฒนาทักษะการบริการในกลุ่มผู้ให้บริการ เน้นการยกระดับแรงงานในพื้นที่ และการให้โอกาส
ในการพัฒนาทักษะแรงงานผู้สูงอายุสู่ผู้ให้บริการที่มีจิตวิญญาณการบริการ และความรักใน
พื้นที่ ส่งเสริมสถานประกอบการนาร่องในการนาผู้สูงอายุสู่การบริการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวในชุมชน
- จัดระเบียบแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการบริการ เพื่อการจัดระเบียบการทางาน การพัฒนาคุณภาพการทางาน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประเทศเพื่อนบ้าน และการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองในการเข้าสู่การบริการการ
ท่องเที่ยว
- ส่งเสริ มผู้ ประกอบการใหม่ เข้าสู่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒ นาการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับนานาชาติ การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการท่องเที่ยว (Travel Agent) เพื่อการ
เปิ ด โอกาสทางการท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วที่ ทั น สมั ย การพั ฒ นา
แอพพลิเคชั่นทางการท่องเที่ยว การพัฒนารีสอร์ท ยุคใหม่ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
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- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ประสบความสาเร็จ หรือนัก
ลงทุน ที่เป็นรายใหญ่ เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนใน
รูปแบบ (Business Social Enterprise)
๒) ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ เชิ ง สุ ข ภาพ เชิ ง เกษตร เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์
ประเพณี จิตวิญญาณ และการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง มีมาตรฐาน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์จังหวัด โดย
- ส่ งเสริ มแปลงเกษตรที่ มีศั กยภาพของจั งหวั ด เพื่อพั ฒนาเป็ นอุ ทยานการท่ องเที่ ยวเชิงเกษตร
จัดระบบนิเวศการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีคุณภาพครบวงจร (Agri-Park Resort ) พร้อมเชื่อมโยง
ผู้ ป ระกอบการท่ องเที่ ยวขนาดใหญ่ พั ฒ นาบริ ก าร ที่ เ ชื่ อ ม โ ย งกั บ กา ร ท่ อ ง เที่ ย ว
เชิงเกษตร เพื่อการกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม และเป็น
กิจกรรมที่มูลค่าเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน การรวมกลุ่มชุมชน เป็นชุมชนเกษตรท่องเที่ยว
พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการทาการตลาดโดยตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาการตลาดใน
รูปแบบดิจิทัล การพัฒนาขีดความสามารถผู้ให้บริการในชุมชนสู่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
- จัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ และการสร้างระบบการตลาด
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพื้นที่ในกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะโซนกาญจนบุรี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
สู่พื้นที่ให้มากขึ้น ส่งเสริมการจัดงานมหกรรมการค้า งานพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ เพื่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เช่น การจัดงานวันสับปะรดสวนบ้านคา งานมหกรรมพืชผัก ผลไม้ อาเภอบ้านแพ
เป็นต้น
- พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ปุา และนิเวศปุาเขาของจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
สร้ า งระบบการท่ องเที่ ยวเพื่ อการเรี ย นรู้ เส้ นทางการเดิน ชมธรรมชาติ ที่ เข้ า ถึ ง (ค านึ ง ถึ ง
ธรรมชาติ) ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กับการปั่นจักรยาน สนับสนุนให้จังหวัดราชบุรี
โดยเฉพาะบริ เวณอาเภอสวนผึ้งมีแหล่ งปั่ นจักรยานที่ดีในระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมการ
แข่งขันปั่นจักรยานประจาปี
- เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการสาธารณสุข เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพของ
จังหวัด สร้างระบบ Hearty Trip and Healthy Resort โดยการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ
ผู้ประกอบการและพนั กงานให้มีทักษะและผ่านการประเมินคุณลักษณะและมาตรฐานจาก
EMS, Food Safety และสร้างระบบ Emergency Medical Service โดยการอบรม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้
มีความรู้และทักษะด้าน EMS และการควบคุมปูองกันโรคติดต่อและอาชีวอนามัยในแรงงาน
อบรมภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน ให้มีความรู้ ทัก ษะ และแนว
ปฏิบัติในการจัดการด้านความปลอดภัยในเส้นทางพื้นที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อม
แผนอุบัติภัยทางถนนในแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัดสร้างศูนย์บริการสุขภาพท่องเที่ยว
อาเซียนที่อาเภอสวนผึ้ง และสร้างศูนย์บริการแพทย์อาเซียนที่โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อการ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการทางสุขภาพ การพัฒนาระบบเคลม พัฒนา
โครงสร้างโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลรองรับบริการฟื้นฟูสุขภาพแบบพรีเมี่ยม รองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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- พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่ เข้มแข็ง สร้างมูลค่า
ทางการท่ อ งเที่ ย ว จากการจั ด การวั ฒ นธรรมอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า ส่ ง เสริ ม การจั ด งานมหกรรม
วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
- รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านศิลปะ ทั้งที่เป็นศิลปะร่วมสมัยและศิลปะดั้งเดิมของท้องถิ่น
เพื่อนามาบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและถ่ายทอดสู่บุคลากรในด้านศิลปะเพื่ อนาไป
ต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอุทยานวัฒนธรรมราชบุรี ที่มีมาตรฐานและทันสมัย
เน้นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งใหม่ในระดับชาติและนานาชาติ
- พัฒนาและสร้างจานวนบุคลากรด้านงานศิลปะในจังหวัดให้มากขึ้น โดยมุ่งหวังให้ บุคลากร
เหล่านี้ เป็นผู้ริเริ่ม ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ รวมไปถึงช่วยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นสู่ชุมชน และคนในท้องถิ่นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิม
เข้ากับการออกแบบสมัยใหม่ ทาให้เกิดชิ้นงานที่สร้างมูลค่าได้ในทางเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดราชบุรี เช่น การพัฒนาศิลปะโอ่งมังกรราชบุรีด้วยศิลปะเพิ่มค่า เป็นต้น
- พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละผลงานด้ า นศิ ล ปะของจั ง หวั ด ราชบุ รี ใ ห้ มี ค วามหลากหลาย
มี ค วามแตกต่ า ง มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ และสะท้ อ นถึ ง เอกลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด ราชบุ รี
สร้างให้ผลิตภัณฑ์และผลงานด้านศิลปะของจังหวัดราชบุรีมีชื่อเสียง ทั้งในด้านคุณภาพ ความ
หลากหลาย มีความแตกต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ และสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี
เน้ น การสร้ างรายได้จากผลิ ตภัณฑ์และผลงานทางศิลปะให้ มากขึ้น พัฒนาแนวความคิดตาม
วิสัยทัศน์จากมุมมองที่หลากหลายจากผู้มีประสบการณ์และมีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดราชบุรี
สร้ างแบรนด์ของจั งหวัดราชบุรีให้ มีชื่อเสี ยงในฐานะ “เมื องแห่ งศิ ลปะ วัฒนธรรมและแหล่ ง
พักผ่อนหย่อนใจ” เน้นการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้มากขึ้น
สร้างมูลค่าในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการของจังหวัดราชบุรีให้มากขึ้น
๓) พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง อ านวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว รองรั บ การพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวสู่อาเซียน โดย
- ส่งเสริมการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิ สร้างศิลปะขนาดใหญ่ที่เชื่ อมโยง
กับพื้นที่และมีศักยภาพในการจูงใจการท่องเที่ยวอาเซียนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ การสร้าง Land Mark เมืองในบริเวณเมือง และแหล่งท่องเที่ยว
อาเซียน เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดทาซุ้มประตูเมือง เป็นต้น
- ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม และสร้ า งสรรค์ พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วใหม่
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหิน กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร เช่น การท่องเที่ยวผจญภัย
ในนิเวศปุาเขา การท่องเที่ยวทางน้า การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวนิเวศปุาเขา การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศที่สวยงาม
สนับสนุนการจัดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ
- การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเดิม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว กลุ่มมีกาลัง
ซื้อจากประเทศต่างๆ เน้นการรักษาไว้ซึ่งวัฒ นธรรมที่ดีงาม และการดูแลสิ่ งแวดล้ อม การ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกันกับแหล่งอื่น
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- ปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด พร้อมยกระดับการจัดการพื้นที่
รองรับการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกาลังซื้อ และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ ยวเฉพาะ โดยมุ่งพัฒนาใน
พื้นที่ ดังนี้
 การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า
 การพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวอาเซียนของจังหวัด เช่น ตลาดน้า เป็นต้น
 การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวสวนผึ้ง
 การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวนิเวศปุาเขา
๔) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้ประชาชนมีงานอาชีพและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน โดย
- สร้ า งมั ค คุ เ ทศก์ ชุ ม ชน โดยเน้ น การสร้ า งความรู้ ทั ก ษะในการเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ ชุ ม ชน
ผ่ า นการคั ด เลื อ กและประเมิ น จากกลุ่ ม เปู า หมายที่ มี ขี ด ความสามารถผ่ า นเกณฑ์ วั ด
การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งในการท่องเที่ยว โดยการกาหนดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่
Logo Branding ทางการท่องเที่ยวของชุมชน และจัดให้มีชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก และ
ทาเนียบมัคคุเทศก์ชุมชนที่ทุกหน่วยงานให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจสามารถจ้างงานได้
- พัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวในชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถี
ชีวิต ที่โ ดดเด่น พร้อมจัดกิจกรรม “Unseen” โดยการนาข้าราชการ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ผู้ ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน โรงเรียน ไปศึกษาดูงานแหล่ งท่องเที่ยวส าคัญใน
จังหวัดและให้มีการประเมินความรู้เจตคติต่อภูมิ ปัญญาโดยมัคคุเทศก์ชุมชนที่ผ่านการอบรม
เป็นผู้นาเที่ยว
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชนรองรับการท่องเที่ยว การรักษาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตที่ดี
งาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวด้วยความสุขใจ
- ส่ ง เสริ ม การเชื่อ มโยงอาชีพ ชุม ชนกับ การท่ อ งเที่ย ว ให้ มีแ หล่ งผลิ ต จ าหน่า ย ในพื้น ที่ก าร
ท่องเที่ยว ซุ้มสินค้าเมืองในแหล่งท่องเที่ยว สร้างศูนย์รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ
๕ ดาว เพื่อการขึ้นทะเบียน Data based สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
- การยกระดับที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ชุมชนรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอาเซียน การ
เสริ มสร้ างขีดความสามารถของเจ้าของกิจการในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ต่างประเทศ การพัฒ นาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน และค่านิยมในการบริการที่ดี และ
งดงาม จนเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การน าตั ว แทนทางการท่ อ งเที่ ย วในระดั บ ประเทศ แล ะนานาชาติ
เข้ า เรี ย นรู้ ทดลองใช้ บ ริ ก ารของการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนราชบุ รี และพั ฒ นาระบบการตลาด
ท่องเที่ยวราชบุรี การท่องเที่ยวของชุมชน การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชน
เพื่อเข้าถึงสังคมการตลาดการท่องเที่ยวในภาพกว้าง
๕) เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อรักษาตลาดการท่องเที่ยวเดิม และ
สร้างตลาดการท่องเที่ยวใหม่ โดย
- จัดทาสื่อดิจิทัล เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในรูปแบบ
หลากหลายภาษา พร้อมจัดทา Platform digital เพื่อการท่องเที่ยว บนเว็บไซต์ของจังหวัด
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เพื่ อ การขายงานการท่ อ งเที่ ย วทุ ก เดื อนตลอดทั้ ง ปี อย่ า งเป็ น ปัจ จุ บั น ทั น สมัย และมี ก าร
เชื่อมโยงเชิงรุกสู่ตัวแทนท่องเที่ยว
- สร้างโอกาสที่แตกต่างในการพัฒนาการท่องเที่ยวโรแมนติก ในพื้นที่อาเภอสวนผึ้ง เพื่อเจาะ
กลุ่มคู่รัก คู่แต่งงาน ท่องเที่ยวฮันนีมูนในพื้นที่สวนผึ้ง รองรับนักท่ องเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัด
- การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยการจัดทาระบบสาหรับ
ติดตามนักท่องเที่ยว เพื่อแสดงตาแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ของนักท่องเที่ยว
เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัย และเพื่อสารสนเทศสาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจะแสดง
ข้ อมู ลทั่ วไปที่ จ าเป็ นของนั กท่ องเที่ ยว ตลอดจนการสร้ างความเชื่ อมโยงกั บระบบ E-money
payment ตามนโยบายรัฐบาลในการใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้เงินสด
กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ของภาคบริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพ
ทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างเข้มแข็ง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พั ฒ นาศั ก ยภาพของฐานบริ ก ารเดิ ม ให้ เ ติ บ โตอย่ า งเข้ ม แข็ ง เช่ น การบริ ก ารขนส่ ง และ
โลจิ ส ติกส์ การค้าส่ ง ค้าปลี ก อสั งหาริ มทรัพย์ บริการก่อสร้าง และบริการสาธารณูปโภค ธุรกิจด้านการกีฬา
บริ การสุ ข ภาพ การจั ดประชุ มและนิ ทรรศการในระดั บประเทศ และนานาชาติ (MICE) เป็น ต้น โดยส่ ง เสริ ม
การลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจบริการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการให้
สามารถปรั บ ตัว ได้ ทัน ต่อ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ นอย่า งเป็น พลวัต พัฒ นาระบบรับ รองมาตรฐานและ
กาหนดให้มีมาตรฐานธุรกิจภาคบริการตามมาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพให้สนองตอบต่อความต้องการของ
ตลาดและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความเชื่อมโยงกัน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่ ออานวยความ
สะดวกแก่การทาธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุน และพัฒนาโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม
เพื่อขยายตลาดสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
๒) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต อาทิ ธุรกิจบริการ
ดิจิทัล การศึกษานานาชาติเชื่อมโยงอาเซียน ธุรกิจการตรวจสุขภาพ การฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมนวัตกรรม
บริการของจังหวัดให้ก้าวไปสู่บริการที่ทันสมัยมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ เช่น กิจการ Cloud
Service แอพพลิเคชั่นทางการเงินการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ
บริการที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างบูรณาการ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจ
และกระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ โดยกาหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคบริการของจังหวัด ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันสนับสนุน และส่งเสริม
การพัฒนาภาคบริการ ทั้งระบบควบคู่กับ การกากับดูแลและติดตามประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบ
ทิศทางและเปูาประสงค์ที่กาหนดไว้รวม ทั้งจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคบริการในภาพรวมและธุรกิจบริการรายสาขาของจังหวัดที่มีศักยภาพในรูปแบบประชารัฐ
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาจังหวัดสู่เมืองการค้า พัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ของจังหวัดให้
เข้มแข็ง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการค้าของจังหวัด เชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
และนานาชาติ ให้การสนับสนุนการพัฒนากิจการของหอการค้า สภาอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนการค้า การลงทุน
ของจังหวัดเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
๒) สนั บ สนุ น การพั ฒ นารู ป แบบการค้ า การสร้ า งพื้ น ที่ ค้ า ในจั ง หวั ด อ าเภอ และ ต าบล
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยเน้นการพัฒนาในระดับพื้นที่ ดังนี้
- จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ตระหนั ก และสร้ า งแรงบั น ดาลใจแก่ ผู้ ป ระกอบการ
รุ่ น ใหม่ ใ นพื้ น ที่ ใ ห้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและผลั ก ดั น อุ ต สาหกรรม และเสริ ม สร้ า งความรู้
โดยจัดกิจกรรมเสริมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและจิต
วิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ
การดาเนินธุรกิจ Start Up ให้ประสบความสาเร็จ
- ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการได้เรียนรู้และการฝึกอบรมด้านการค้าชายแดนที่มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการในการแข่งขันและยกระดับธุรกิจเพื่อเป็นคู่ค้ากับ
ชายแดน
๓) ส่งเสริมผู้ประกอบการค้าการทาตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคสินค้าภายในจังหวัด
และการส่งออกสินค้าจังหวัด สร้างตราสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์แสวงหาตลาดใหม่และขยายตลาดการค้ากับประเทศ
เพื่อนบ้าน สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
และบริษัทการค้าระหว่างประเทศและการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้า
และการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการทาธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ
๔) พัฒ นาศักยภาพการค้าของพ่อค้า นักการพาณิช ย์ สร้างนักประกอบการค้ารุ่นใหม่ ให้ การ
สนั บ สนุ น กิจ การของหอการค้า ผ่ านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาระดับประเทศ สร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม
การศึกษาดูงาน การสร้างทีมพ่อค้าเมืองราชบุรีที่เข้มแข็ง และแข่งขันได้

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการสร้างอาชีพจากฐานธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การ
สนั บ สนุ น ศูน ย์ ฝึ กอาชีพ ชุมชน การส่ ง เสริ มการเชื่อ มต่อ ระหว่า งเครือ ข่า ยอุต สาหกรรม (Cluster) ในพื้น ที่กั บ
เศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎี
และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นทางปฏิ บั ติ เพื่ อ สร้ า งศั ก ยภาพให้ กั บ ชุ ม ชนในการประกอบธุ ร กิ จ
การสนั บ สนุ น การประกอบธุ ร กิ จ แบบวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วท้ อ งถิ่ น และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว
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๒) สนั บ สนุ น Start Up ในระดั บ ชุ ม ชน เพื่ อ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการค้ า
การส่งเสริมการพัฒนาการค้าบนระบบดิจิทัล การพัฒนาการค้าการบริการด้วยนวัตกรรม
๓) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย (๑) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณใน
การเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทาธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตการจัดการการขายหรือเป็น
Smart SMEs และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความ
พร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่ งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการสร้าง
สภาพแวดล้ อมในสถานศึ กษาให้ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู้ และกระตุ้ นการเป็ นผู้ ประกอบการ ส่ งเสริ มการสร้ างสั งคม
ผู้ประกอบการ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาธุรกิจ ทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์
แหล่งเงินทุนนวัตกรรมสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
และการตลาด
๔) กาหนดมาตรการสนั บสนุนให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตาม
กฎหมายและพัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
สร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและแข่งขันได้
๕) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่
มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้าง
มาตรการ เพื่อจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในจังหวัดทากิจกรรมการส่งเสริมการค้าเพื่อสังคม
เป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก
ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๖) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เน้นการ
สนั บ สนุ น การสร้ า งเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนด้ ว ยการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี นวั ต กรรม ทางด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์
การสร้างแบรนด์สินค้า การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชนแบบครบวงจร การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน เพื่อลดต้นทุนพลังงาน สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และอบรมให้คว ามรู้
เทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสร้ างอาชีพตามนโยบายประชารัฐ และส่งเสริมการพัฒนาโซล่าเซลล์เพื่อการพึ่งตนเอง
ทางด้านพลังงาน
๗) การสร้างแหล่งการค้า แหล่งเศรษฐกิจในชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ภูมิปัญญา และการค้า
ชายแดน สร้างโอกาสแก่ชุมชนในการเข้าถึงการสร้างงาน อาชีพ และรายได้จากการพัฒนาของประเทศ ภาค และจังหวัด
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าจากการสร้างวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
จัดทาทาเนียบภูมิปัญญาพื้นบ้าน พร้อมพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชน และยกระดับสินค้าจากผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ตาม
แนวทางดังนี้
- สร้างแบรนด์ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ มีการกาหนดกลุ่มเปูาหมายที่เป็น
ตลาดเฉพาะหรือ Niche Market และพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
- พัฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ให้ ไ ด้รั บ รองมาตรฐานด้า นการผลิ ต การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการตลาด การสร้าง
เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันทักษะ และประสบการณ์ด้านการบริหาร
- ส่งเสริมการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชาวจังหวัดราชบุรี โดยการจัดทาการจาหน่าย
ผ่านระบบ E-commerce
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กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว รองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ส่งเสริมและอานวยความสะดวกทางการค้า ทั้งการติดตามและเจรจาแก้ไขปัญหา
มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การใช้แนวทางการส่งเสริมการค้า ที่กระทบต่อการค้าของจังหวัดราชบุรี การ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการค้า การลงทุนที่จาเป็นถูกต้องและทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีแหล่งให้คาปรึกษาทางการค้า
ในจังหวัดที่ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
๒) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจ ทั้งในภาคการผลิต การตลาดการบริหาร
จัดการ การเงินและโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาระบบการชาระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่มีความปลอดภัยการพัฒนาระบบรับรองผู้ซื้อ ผู้ขาย
ที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือโดยเสรี เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาของประเทศ การสร้างโอกาสทางการตลาดจากระบบดิจิทัลใน
แพลตฟอร์มการค้าของราชบุรี เพื่อการแสวงหาโอกาสทางการค้าจากนานาชาติ
๓) พัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยงตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาคและพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของ
ไทยในระดับสากล เพื่อให้สามารถริเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศได้ และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศเพื่อน
บ้านในการพัฒนากฎระเบียบและบุคลากรด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาการค้า
ชายแดนร่วมกันในอนาคต
๔) พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร องรั บ ธุ ร กิ จ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ การส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหาร
จัดการการสร้างแบรนด์ของจังหวัด เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกิจสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดาเนินงาน โดยกลไกหอการค้า สภา
อุตสาหกรรม สภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ของจังหวัด เพื่อการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นข้อจากัดและ
เป็นอุปสรรคทางการค้า/การลงทุนภายใต้การดาเนินงานของจังหวัด และสะท้อนสู่ระดับประเทศ
๖) ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีศักยภาพทางการค้า ขับเคลื่อนสู่การเปิดประตูการค้าและพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอ
ภาคกัน เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยการผลักดันการให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้าน
การเงินเทคนิคและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านและการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยกาหนดรูปแบบความ
ร่วมมือในตลาดเปูาหมายแต่ละประเภท โดยจะต้องคานึงถึงความสาคัญทางการค้าของจังหวัด และประเทศไทยและ
ระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ
๗) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย เพื่อการสร้างโอกาสทางการค้าชายแดนของจังหวัดราชบุรี
ในจุดผ่อนปรนของจังหวัด พร้อมทั้งเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบของชุมชนระหว่างกัน เพื่อการต่อ
ยอดการพัฒนาในรูปแบบของตลาดการค้าชายแดน และผลักดันให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไปในอนาคต
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กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ให้มีความปลอดภัย
รองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงการค้าชายแดน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาจังหวัดสู่เมือง SMART City ที่เติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการ
พั ฒ นาระบบไฟส่ อ งสว่ า งสาธารณะในเส้ น ทางหลั ก และเส้ น ทางรอง โดยการติ ด ตั้ ง โซล่ า เซลล์ พร้ อ ม
การจัดทาปูายจราจรอัจฉริยะให้ครอบคลุมในพื้นที่เมือง และพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก พัฒนาอาคารสถานที่ของส่วน
ราชการและพื้นที่สาธารณะให้มีอารยะสถาปัตย์ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม และมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความทันสมัย SMART Traffic
๒) พัฒนาการคมนาคม โลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา และการเติบโตของเมือง เชื่อมโยงการ
พัฒนาประเทศ และอาเซียน โดย
- พัฒนาเส้นทางรอง (ทางหลวงชนบท ดาเนินการตามกลยุทธ์การต่อยอดการพัฒนาที่ผ่านมา
 เชื่อมโยงระหว่างอาเภอสวนผึ้งไปจังหวัดกาญจนบุรี
 เชื่อมโยงระหว่างอาเภอจอมบึงไปจังหวัดกาญจนบุรี
 เชื่อมโยงระหว่างอาเภอปากท่อไปจังหวัดเพชรบุรี
 เชื่อมโยงระหว่างอาเภอดาเนินสะดวกไปจังหวัดสมุทรสงคราม
 เชื่อมโยงระหว่างอาเภอบางแพไปจังหวัดนครปฐม
ของจังหวัดเชื่อมโยงกับเส้นทางหลัก
- พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และการโลจิสติกส์ทางราง และการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟรองรับ
การตลาดและการค้า
- การพัฒ นาระบบการบริก าร การขนส่ ง สาธารณะให้ มีค วามปลอดภัย ครอบคลุ มพื้ น ที่
รองรับการเติบโตของเมือง
- การเชื่อมโยงการเติบโตทางการคมนาคมของจังหวัด การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาการ
คมนาของประเทศ
๓) เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของเมืองเศรษฐกิจและการ
เชื่อมโยงนานาชาติ โดย
- พั ฒ นาระบบการคมนาคมและการให้ บ ริ ก ารสาธารณะของรถโดยสารสาธารณะที่ มี
ประสิทธิภาพปลอดภัย พร้อมทั้งปรับปรุงระบบบริการรองรับการเชื่อมโยงการบริการกับ
นานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน
- เพิ่มประสิทธิภาพ บูรณะและบารุงรักษาทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ ให้มีความ
ทันสมัยปลอดภัย 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 อาเภอโพธาราม / สามแยกน้าพุ อาเภอเมืองราชบุรี / สามแยกขนส่ง
อาเภอจอมบึง
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๖. แผนงานโครงการและผู้รับผิดชอบ
๑) โครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ
๒) โครงการพัฒนาเมืองการค้าและบริการมูลค่าสูงราชบุรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ๔.๐
๓) โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
๔) โครงการราชบุรีน่าอยู่ (Smart City
ดังแสดงความสัมพันธ์ของโครงการ และกิจกรรมตามหลักของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่มีกิจกรรมต้น
น้า กลางน้า และปลายน้า ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม และ
บริการที่มีมูลค่าสูง
โครงการ
๑. โครงการเมือง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คุณภาพ

๒. โครงการพัฒนาเมือง
ท่องเที่ยวสวนผึ้งสู่ระดับ
โลก
๓. โครงการพัฒนาเมือง
การค้าและบริการมูลค่า
สูงราชบุรีเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ๔.๐

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมต้นน้า
กิจกรรมกลางน้า
(Up Stream)
(Main Stream)
๑) พัฒนาขีดความสามารถ
๑) การสร้างแลนด์มาร์คเมือง
ผู้ประกอบการและสถาน
และซุ้มประตูเมืองราชบุรี
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
(สานักงานจังหวัด)
(อุตสาหกรรมจังหวัด)
๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว
๒) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สวนผึ้งสู่การท่องเที่ยว
เกษตร
อาเซียน
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
(อาเภอ)
๓) การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิง ๓) การพัฒนามาตรฐาน
ประวัติศาสตร์
รีสอร์ท โรงแรม และโฮมสเตย์
(วัฒนธรรมจังหวัด)
ชุมชนรองรับการท่องเที่ยว
๔) การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิง (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
ศิลปะ และวัฒนธรรม
(วัฒนธรรมจังหวัด)
๕) การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
(สาธารณสุขจังหวัด)
๖) การจัดสร้างอุทยานวัฒนธรรม
ราชบุรีเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมราชบุรี
(วัฒนธรรมจังหวัด)
๗) การจัดทาแผนแม่บทการ
ท่องเที่ยวราชบุรี
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว
สวนผึ้งสู่การท่องเที่ยว
อาเซียน
(อาเภอ)
๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพทีมพ่อค้า ๑) การส่งเสริมธุรกิจการ
ราชบุรีสู่สากล
ตรวจสุขภาพและการฟื้นฟู
(พาณิชย์จังหวัด)
และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
๒) พัฒนาทักษะขั้นสูงแก่แรงงาน
(สาธารณสุขจังหวัด)
ภาคบริการและภาคการค้าราชบุรี
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการ

กิจกรรมปลายน้า
(Down Stream)
๑) การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและตลาดการ
ท่องเที่ยว
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
๒) การจัดสร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
๓) มหกรรมการท่องเที่ยว
ราชบุรี
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
,อาเภอ)
๔) การส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวปั้นจักรยาน (อาเภอ
สวนผึ้ง)
(อาเภอ)
๕) การพัฒนาการตลาด
ท่องเที่ยวราชบุรี ๔.๐
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)

๑) การส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวปั้นจักรยาน (อาเภอ
สวนผึ้ง)
(อาเภอ)
๑) ส่งเสริมการค้าและการ
ส่งออกสู่อาเซียนและ
นานาชาติ
(พาณิชย์จังหวัด)
๒) การส่งเสริมตลาดของ
หน้า | ๘๕

ทิศทางของแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ปี๒๕๖๒)
โครงการ

กิจกรรมต้นน้า
(Up Stream)
(แรงงานจังหวัด)
๓) การพัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการค้า รองรับการค้า
การส่งออกและการลงทุนราชบุรี
(พาณิชย์จังหวัด)

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมกลางน้า
(Main Stream)
บริการกลุ่ม MICE ที่ราชบุรี
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
๓) การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการค้ายุคไทย
แลนด์ ๔.๐
(พาณิชย์จังหวัด)

กิจกรรมปลายน้า
(Down Stream)
โปรดักส์แชมเปี้ยนแบรนด์
ราชบุรี
(พาณิชย์จังหวัด)
๓) การศึกษาโอกาสทาง
การค้าราชบุรี-เมียนมาร์
(พาณิชย์จังหวัด)
๔) การจัดสร้างตลาดกลางใน
ระบบดิจิทัล Best
Ratchaburi.shop
(พาณิชย์จังหวัด)
๕) ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อ
การตลาดนานาชาติ
(พาณิชย์จังหวัด)
๔. โครงการเสริมสร้าง
๑) การพัฒนาผู้ประกอบขนาดกลาง ๑) การสร้างงานอาชีพแก่
๑) การส่งเสริมการสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ขนาดเล็ก และผู้ประกอบการใหม่
ประชาชนกลุ่มเปาะบางใน
แหล่งการค้าตลาดกลางใน
เพื่อการสร้างสรรค์บริการเพิ่มค่า
ชุมชน
ชุมชน
(พาณิชย์จังหวัด)
(พัฒนาชุมชนจังหวัด)
(ปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
๒) การส่งเสริมคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการ ๒) การเสริมสร้างขีด
ภูมิปัญญาสู่มาตรฐานการส่งออก
ท่องเที่ยวชุมชน
ความสามารถการตลาดยุค
(พัฒนาชุมชนจังหวัด)
(อาเภอ)
ดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการชุมชน
๓) การพัฒนาทักษะแก่
(พาณิชย์จังหวัด)
ผู้ประกอบการของชุมชน
๓) การส่งเสริมการค้า
(พาณิชย์จังหวัด)
ชายแดน (ชุมชนราชบุรีชุมชนเมียนมาร์)
(พาณิชย์จังหวัด)
๕. โครงการราชบุรีน่าอยู่ ๑) การพัฒนา ปรับปรุงและจัดสร้าง ๑) พัฒนาไฟฟูาส่องสว่าง
๑) การพัฒนาศูนย์กลางการ
(Smart City)
เส้นทางการคมนาคม
สาธารณะแบบประหยัด
ขนส่ง
(แขวงการทางจังหวัด)
พลังงานและพลังงาน
๒) การพัฒนาพื้นที่สถานี
๒) การขยายผิวจราจร ๒ เลน เป็น แสงอาทิตย์
รถไฟเพื่อการรองรับ
๔ เลนสายเชื่อมกาญจนบุรี
(เทศบาลเมือง)
การตลาดและการค้า
(แขวงทางหลวง)
๒) การจัดทาปูายจราจร
๓) การก่อสร้างยกระดับทางแยก
อัจฉริยะ
(Over Pass)
(แขวงทางหลวง)
(แขวงการทางจังหวัด)
๓) การพัฒนาเมือง
อารยสถาปัตย์
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โครงการ

กิจกรรมต้นน้า
(Up Stream)

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมกลางน้า
(Main Stream)
(เทศบาลเมือง)
๔) การพัฒนาบริการขนส่ง
สาธารณะที่สะดวกและ
ปลอดภัย
(ขนส่งจังหวัด)
๕) การคมนาคมปลอดภัย
(Safety Road Safety Trip)
(แขวงการทางจังหวัด)

กิจกรรมปลายน้า
(Down Stream)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพคน และคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
......................................................................
๑. แนวคิดและหลักการ (Strategic Concept)
จั ง หวั ด มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาสู่ เ มื อ งแห่ ง คุ ณ ค่ า ของชี วิ ต ที่ สั น ติ สุ ข ให้ ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง มีดัชนีความสุขๆ เพิ่มขึ้น ในทุกหมู่บ้าน มุ่งเน้นการระดมพลังภาคีทุก
ภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งพาตนเองทางสุขภาพได้ โดยพัฒนาระบบทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพและเป็นเลิศพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า ในด้านสังคม
จังหวัดจาเป็นต้องปรับสังคมให้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การเตรียมพร้อมประชาชน สังคมรับการเปลี่ยนแปลง
ระดมพลังภาคีจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยเตรียมประชาชน เยาวชนให้มี
ทักษะสากลยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการเตรียมเยาวชนให้
มีทักษะการคิด มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีจิตสานึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับ
ชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน
และการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เน้นการเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง คนราชบุรีไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคีร่วม
สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง คนราชบุรีไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง) และที่สาคัญยั งเน้นการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่เสี่ยง ให้มีระบบการเฝูาระวังได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หนุน
เสริมความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน
ในด้านปัญหาสิ่งที่ท้าทายของจังหวัดในด้านสุขภาพ และความสงบเรียบร้อยของสังคม ความท้าทาย
สาคัญคือการลดปัญหาการเจ็บปุวยในกลุ่มโรคเรื้องรัง การเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และปัญหาการจัดการการ
สาธารณสุข การควบคุมโรคระบาดส่ วนในด้านการพัฒ นาการ จัดการความมั่นคงในพื้นที่จะเน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถของการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาประชาชน เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดระบบ
การตรวจบุคคล และยานพาหนะโดยให้มีรูปแบบที่เป็นสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุน
ต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวัดราชบุรีและเชื่อมโยงในพื้นที่ใกล้เคียง
๒. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective)
1) เพื่อส่งเสริมชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง มีวัฒนธรรม และค่านิยมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของประชาชนให้มีศักยภาพ มีความฉลาดรู้ทางสุขภาพตนเอง จัดการสุข
ภาวะของครอบครัว และชุมชนได้
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนคุณธรรม และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิต ให้มีความมั่นคง
เกิดคุณค่า และมูลค่าแก่ชุมชน
4) เพื่อพัฒนาคนคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัล โดยเน้นการเป็นพลเมืองไทย
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกที่เท่าทัน
5) เสริ มสร้างความปลอดภัยความมั่นคงภายในชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดตามแนว
ชายแดน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
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6) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนา
จังหวัด ลดความเหลื่อล้า และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๓. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
หมู่บ้านมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
2) ประชาชนมี ศั ก ยภาพทางความรู้ มี คุ ณ ธรรม ครอบครั ว อบอุ่ น วั ฒ นธรรมเข้ ม แข็ ง มี สุ ข ภาพดี
อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) จังหวัดมีความปลอดภัยความมั่นคงภายในที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ
4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด และ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๔. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ (Key Performance Indicator and Target)
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ผลงานที่ผ่าน
มา

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๔

1. ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง
เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิ
ปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนหมู่บ้านมีขีด
ความสามารถในการพึ่งตนเอง
2. ประชาชนมีศักยภาพทาง
ความรู้ มีคณ
ุ ธรรม ครอบครัว
อบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มี
สุขภาพดี อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อ
ต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

๑.๑ จานวนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ อัตราการลดลงของ
ครัวเรือนยากจนที่ขึ้น
ทะเบียนคนจน
๒.๑ ร้อยละครอบครัวที่
ได้รับการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยง
๒.๒ จานวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชาชน
๒.๓ ร้อยละของประชาชน
สุขภาพดี
๒.๔ อัตราการลดลงของการ
เสียชีวิตจากการเจ็บปุวย
และอุบัตเิ หตุ
3. จังหวัดมีความปลอดภัยความ ๓.๑ อัตราการลดลงของคดี
มั่นคงภายในที่เข้มแข็ง มีความ
อาชญากรรม
สงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศ
เพื่อนบ้านและนานาชาติ
4. ระบบการบริหาร ระบบ
บริการของรัฐมีคณ
ุ ภาพ ทันสมัย

๔.๑ จานวนนวัตกรรมของ
ส่วนราชการเพื่อการบริการ
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนา
จังหวัด และการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ

ผลงานที่ผ่าน
มา

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๔

ประชาชน
๔.๒ จานวนการทักท้วง
ท้วงติง ของผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (สตง. ปปช.)
๔.๓ จานวนหน่วยงาน
ราชการที่พัฒนาบริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทลั
๔.๔ ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริการของรัฐ

๕. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement)
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) ส่งเสริม สนับสนุนชุมชน จัดทาธรรมนูญชุมชน ที่มีวาระ ข้อปฏิบัติของชุมชนที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
และหนุนเสริมการพัฒนาชีวิตที่ดี ตามบริบท และปัญหาความท้าทายของชุมชนตามแนวทางของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒) สนับสนุนแนวคิดการสานพลังประชารัฐ เพื่อเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์คนราชบุรี และการสร้างค่านิยม ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นการพัฒนาเมือง
ราชบุรีให้เป็นเมืองจิตอาสา ทาความดีด้วยหัวใจ ทั้งในระดับจังหวัด อาเภอตาบล และหมู่บ้าน กาหนดให้เป็นวาระ
จังหวัดในการให้มีวันจิตอาสาในวันเสาร์สุดท้ายของเดือน พร้อมการสนับสนุนการลงทะเบียนเป็นจิตอาสา การสร้าง
แรงจูงใจด้วยกลไกอย่างเหมาะสม
๓) ส่ งเสริ มให้ เกิ ดชุ มชนพอเพี ยงทั่ วทั้ งจั งหวั ด สร้ างแนวคิ ด เพื่ อการเปลี่ ยนวิ ถี ชี วิ ตแบบเดิ มสู่
การมีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจ การพั ฒนาทักษะพอเพียง ที่ให้ประชาชนสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีห้องเรียนศาสตร์พระราชาในโรงเรียน ในชุมชน ในครอบครัว พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มาเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ การพัฒนาการเรียนรู้ศาสตร์พอเพียงผ่านระบบดิจิทัล การสร้างคนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงให้
เกิดขึ้นในทุกวัน ทุกหมู่บ้าน
๔) การเสริ ม สร้ า งความอบอุ่ น ความเข้ ม แข็ ง ในครอบครั ว เน้ น การจั ด การครอบครั ว เสี่ ย ง
ครอบครัวที่มีประวัติการใช้ยาเสพติด และครอบครัวที่มีปัญหาสังคม เน้นการดูแลแบบเข้าถึงจนสามารถจัดการ
ตนเองได้ เป็นครอบครัวสันติสุข
๕) ให้การส่งเสริมกิจการของชุมชนในการอนุรักษ์ ทานุ บารุง รักษา วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
ของชุ ม ชน พร้ อ มทั้ ง รณรงค์ อ ย่ า งจริ ง จั ง ในการปลู ก ฝั ง ทั ก ษะทางประเพณี วั ฒ นธรรมแก่ เ ยาวชน
ผ่านการบูรณาการร่ วมกับสถาบัน การศึกษาในชุมชน โดยการผสานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาวัฒ นธรรม
ประเพณี ให้มีถนนสายวัฒนธรรม ประเพณีในจังหวัด พัฒนาในรูปแบบของถนนคนเดินเชิง วัฒนธรรม (Culture
หน้า | ๙๐

ทิศทางของแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ปี๒๕๖๒)
Street) และการเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางการค้า การท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมให้มีมหกรรมวัฒนธรรม ประเพณี
ราชบุรี เป็นงานประจาปี เป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด
๖) ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง และการขยายของหมู่บ้านศีล ๕ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เน้นการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง การสร้างพันธะสัญญาประชาคมในหมู่บ้าน การสร้างมาตรการจูงใจจากรัฐ ท้องถิ่น อย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งการเฝูาระวังการกระทาความผิดในหมู่บ้านที่ขัดกับหลักปฏิบัติศีล ๕ อย่างเข้มข้น เพิ่มเติม
บทบาทของผู้นาท้องที่ พร้อมการผสานเยาวชน ในการจัดสร้างระบบสายตรวจหมู่บ้านศีล ๕ ในหมู่บ้านที่ให้พันธะ
สัญญาไว้
๗) ส่งเสริมกิจการทางศาสนา สนับสนุนให้วันอาทิตย์เป็นวันปฏิบัติธรรม สนับสนุนการสร้างพื้นที่ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม การขัดเกลาจิตใจ การนั่งสมาธิ พร้อ มทั้งส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนา
การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน การนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมในกิจกรรมธรรมบาบัดชีวิต เพื่อสร้างชีวิตใหม่ในกลุ่ม
เยาวชน
๘) เร่ งพัฒ นาคนและสั งคมเพื่อลดความเหลื่ อมล้ าสู่ สั งคมที่เสมอภาคและเป็น ธรรม ยกระดั บ
ครอบครัวยากจนให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ลดจานวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน พัฒนาครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ พัฒนา
อาชีพและรายได้เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่การพึ่งตนเอง เน้นการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง วางมาตรการเพื่อการ
ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางรายบุคคล ผสานกลไกการช่วยเหลือทางสังคมแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัย ด้วยความรู้ และ
การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนสู่เยาวชนแห่งอนาคต ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะอาชีพเพื่อ
พัฒนาตนเอง รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการบริการ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่การเปลี่ยนแปลงที่เท่าทันสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดให้มีเข้มแข็งเพื่อก้าวสู่โรงเรียนนานาชาติ
และการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งอนาคตในจังหวัด ในรูปแบบ Smart TK Park ประจาจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์การ
จัดการปัญหาแบบครบวงจรสาหรับเด็ก เยาวชน ที่เชื่อมโยงการพัฒนากับศูนย์วิวัฒน์ปัญญาเยาวชนในระดับอาเภอ
และส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบทุกสถานศึกษา
๒) สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนให้ทั่วถึง ขยายการศึกษาระดับปฐมวัยให้ถึง
๓ ขวบอย่างทั่วถึง สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กให้ครบทุกพื้นที่ พร้อมสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข และ
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนารูปแบบการดูแลแม่ และเด็ก ตามแนวทางการส่งเสริมของการสาธารณสุข สนับสนุนกิจการ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในการปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ให้สามารถดูแลตนเองเพื่อ
ความสมบูรณ์ทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ของแม่และลูกในท้อง สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่สมบูรณ์
แบบในทุกท้องถิ่น ให้มีมาตรฐาน มีความทันสมัย ในการส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็ก
๓) พัฒ นาศักยภาพคนราชบุรีให้ มีทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ส่ งเสริมสนับสนุนการ
จั ด สร้ า งศู น ย์ พั ฒ นาทั ก ษะสากลในระดั บ ต าบล พร้ อ มสนั บ สนุ น การจั ด สร้ า งห้ อ งเรี ย นอั จ ฉริ ย ะ SMART
CLASSROOM ในโรงเรียนประจาตาบล สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางของจังหวัด เพื่อการเรียนรู้ของ
เยาวชนราชบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน แก่ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ที่ขาดโอกาส
๔) สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนสู่เยาวชนแห่งอนาคต ส่งเสริมการต่อยอดทักษะแรงงานเยาวชนให้
สมบูรณ์ในทักษะสากล พร้อมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในยุค ๔.๐ เน้นการสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์
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วิวัฒน์ปัญญาเยาวชนในระดับอาเภอ เพื่อเป็นห้องเรียนในการเตรียมเยาวชนสู่โลกอนาคต ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ค้นหาเด็กราชบุรีอัจฉริยะ เยาวชนสุดยอดในจังหวัดราชบุรี หมู่บ้านละ ๑ คน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาแบบองค์
รวม พร้อมปลูกฝังจิตวิญญาณการสานึกรักบ้านเกิดตั้งแต่ยังเยาว์ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเด็กอัจฉริยะ เยาวชนสุด
ยอด เพื่อการสนับสนุนการศึกษา และการคิดค้น การพัฒนา สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด ริเริ่มให้มี
(Smart Think Tank) ในระดับตาบล เพื่อรวบรวมเด็กและเยาวชนคนเก่งให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ บ้านเกิด
ของตนเอง ทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนกิจการของส่วนราชการในระดับพื้นที่ในรูปแบบ
เยาวชนจิตอาสาทาดีด้วยหัวใจเพื่อแผ่นดิน
๕) ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ในวัยแรงงาน เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นแรงงานคุณภาพ เรียนรู้
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาต่อยอดจากหน้าที่ และการงานอาชีพที่ทา พัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มวัยแรงงาน
เพื่อยกระดับเป็นแรงงานคุณภาพรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริการที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะแรงงานในภาค
การท่องเที่ยว แรงงานภาคการบริการ แรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตร และแรงงานรองรับการพัฒนาการบริการ
ดิจิทัล
๖) ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองในวัยสูงอายุ ให้มีการจัดสร้างศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุในระดับ
จังหวัดแบบครบวงจร ดูแลแบบองค์รวม พร้อมนาสู่การเป็นแรงงานผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ยกระดับจังหวัดราชบุรีให้เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ
กลยุ ท ธ์ ที่ ๓ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ลดความเหลื่ อ มล้ า ด้ ว ยคุ ณ ภาพการบริ ก ารรั ฐ และระบบ
สวัสดิการชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรกลุ่มเปาะบางของจังหวัด และประชาชนคนจนที่ขึ้น
ทะเบียนคนจนให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การ
ได้รับขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
- ส่งเสริมหน่วยงานการศึกษาของจังหวัด ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่
เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจาก
สภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุน ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา
และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
- สนับสนุนหน่วยงานด้านการสาธารณสุขของจังหวัด จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากร
กลุ่มเปูาหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ห่ างไกล โดยจัดให้มีกลไกช่ว ยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการ
ชุ ม ชนที่ ค รอบคลุ ม การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ป ระชากร
กลุ่ มเปู าหมาย เข้ าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐ ในพื้นที่ไ ด้ อาทิ ค่า ใช้จ่า ย การ
เดิ น ทางไปสถานพยาบาล รวมทั้ ง จั ด ให้ มี บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพเชิ ง รุ ก ทั้ ง ในด้ า นการให้
คาปรึ กษา การควบคุม และปูองกันกลุ่มเสี่ ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุ ขภาพ และการ
ส่งเสริมด้านสุขอนามัย
- สนับสนุนหน่วยงานด้านที่ดิน สร้างโอกาสในการมีที่ดินทากินของตนเองและยกระดับรายได้
โดยการเข้าไปสนับสนุนการมีที่ดินทากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรร
ที่ดินทากินอย่างมีเงื่อนไข เพื่อปูองกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนใน
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ภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินทากิน การพัฒนาทักษะ ความชานาญ การจัดสรรเงินทุนตามแนวนโยบาย
ของประเทศเพื่อประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสารสารสนเทศ
และองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะ
การบริหารเงิน เพื่อให้สามารถจัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนท้องถิ่นและส่งเสริมการเพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากร
คนจน ที่มีรายได้ต่าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู งอายุ ที่ย ากจนให้ เพียงพอที่จะดารงชีพ ได้ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อ าศัยและระบบ
สาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเขตเทศบาลต่างๆ
ของจังหวัด สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ กาหนด
เปู า หมายคนจน คนเกื อบจน และกลุ่ มประชากรที่ มี รายได้ ต่ าสุ ด เพื่ อ ให้ ส ามารถระบุ
ประชากรกลุ่มเปูาหมายได้ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
๒) สนับสนุนกลไกของจังหวัดในการกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางภารกิจ รวมทั้งกฎหมายใน
ระดับท้องถิ่น กฎระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและ
ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๓) ส่งเสริ มให้ ส่ วนราชการด้านการศึกษาของจังหวัด มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู
(๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลื อโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน เน้นการ
ดาเนินการที่สามารถจัดการได้ด้วยกลไกของจังหวัดเป็นสาคัญ
๔) สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานแรงงานในจังหวัด เร่งรณรงค์และประชาสั มพันธ์ให้ แรงงานนอกระบบ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยาย
ความครอบคลุมของ สวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ใน
ทุกพื้นที่ และให้การสนับสนุนสถานประกอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (More healthy more productivity)
เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตแก่แ รงงานในสถานประกอบการ แรงงานภาคการเกษตร ที่คานึงถึงการ
ทางานที่ไม่เกิดให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เตรียมพร้อมแรงงานรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล โดยการ
พัฒนาทักษะให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลทั้งด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ทั้งแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ และแรงงานภาคการเกษตร โดยการฝึกอบรมเชิงรุกเพื่อสร้าง
แรงงานคุณภาพ
๕) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง สังคมได้อย่าง
เท่าเทียม รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ และความเหมาะสม
ของแต่ล ะบุ คคล พร้ อมทั้งส่ งเสริ มบทบาทของกลุ่ มข้างต้นให้ มี ส่ ว นร่ว มในการบริห ารและ การตัดสิ นใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน
รัฐ และบริการสาธารณะของจังหวัด ในการพัฒนาอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อคนพิการ คนสูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
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๖) ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางภารกิจคุณธรรม ส่งเสริมการดาเนินภารกิจที่รับผิดชอบ ต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใช้และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อรูปแบบสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไป
๗) เสริมสร้างสังคมสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงพร้อมกับ
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาวะชุมชนด้านคุณภาพ การบริการ การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การ
รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล ให้มีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงในจังหวัดที่ดูแลถึงที่บ้าน
ในรูปแบบดิจิทัลโฮมวอร์ดและการมีจิตอาสาในการร่วมดูแล
๘) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองนิเวศน์สุขภาพดีในระดับชุมชนให้เข้มแข็งรองรับการเป็นเมืองเศรษฐกิจ
มุ่งเน้นการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน สู่หมู่บ้านสุขภาวะสีเขียว และสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ชายแดน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย น่า
อยู่
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดให้เป็น Safety City ที่มีความทันสมัย ติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที
เสี่ยงและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยบนถนน การติดตั้งระบบตรวจสอบความเร็ว
การจัดหาอุปกรณ์ตรวจจับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่
๒) เสริ มสร้ างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน เพื่อการปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้ างยาเสพติด
ส่งเสริมสร้างความปลอดภัย ความมั่นคงภายในที่เข้มแข็ง สร้างชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อยด้วยประชาชน และ
ระบบการจัดการชุมชน โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุ มชน โดยการสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ให้ มี ขี ด ความสามารถในการสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา มี จุ ด ยื น ทางความคิ ด
มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างจิตสานึกให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน เพื่อ
น าไปสู่ ก ารแก้ไ ขปั ญหาในพื้ น ที่ แ ละการต่ อ ยอดองค์ ความรู้ไ ปสู่ เ ชิ งพาณิช ย์ รวมทั้ง ส่ งเสริม การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน
๓) สร้างเครือข่ายการเฝูาระวังความไม่ ปลอดภัย ภัยคุกคามในพื้นที่ การพัฒนาขีดความสามารถ
ของหมู่บ้าน ผู้นาท้องที่ในพื้นที่ในทุกหมู่บ้านในการจัดการภัยความมั่นคง และภัยคุกคามความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน การสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยการพัฒนาระบบกล้อง
วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่แนวธรรมชาติ ที่มีความทันสมัย พร้อมทั้งการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทาง
การปฏิบัติแก่ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจ และการถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
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กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐที่ทันสมัย มีคุณภาพรองรับการเติบโตของจังหวัด
การเชื่อมโยงสากล และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนเชื่อมั่น และวางใจ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) สนับสนุนการพัฒนาบริการของหน่วยงานรัฐของจังหวัดทุกแห่ง และการบริการของหน่วยงาน
สานักงานจังหวัดเน้นการเพิ่ม Speed และรอยยิ้มการบริการภาครัฐ โดยการพัฒนาการจัดบริการสื่อสารผ่านระบบ WiFi การปรับปรุงเว็บไซต์ภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์นานาชาติ (International Website) การจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศของ
จังหวัดในรูปแบบนานาชาติ (ไทย อังกฤษ จีน ) รองรับการค้า การลงทุน และการบริการเชื่อมโยงนานาชาติ สนับสนุน
ให้ทุกส่วนราชการพัฒนาระบบการบริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล
๒) ส่งเสริมการปฏิบัติการ เพื่อการสร้างสรรค์การบริการภาครัฐเคลื่อนที่ การพัฒนาโมเดลอาเภอยิ้ม
ตาบลยิ้ ม และพัฒนาทักษะสากลแก่บุ คลากรภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวอาเซียน และพื้นที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศ
๓) การพัฒนาระบบ Smart public service ในรูปแบบการบริการบนระบบดิจิทัล อาทิ คลินิก
พาณิชย์บริการธุรกิจเพื่อ SMEs และ Startup การจัดทาสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อการบริการธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล
การสร้างเวที Business Matching เพื่อ SMEs และ Start up การพัฒนา Platform digit เพื่อการตลาด SMEs และ
Start up
๔) พัฒนาการบริหารทันสมัยและมีธรรมาภิบาลระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ส่งเสริมการสร้างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองราชบุรี ๒๐ ปี เพื่อการวางทิศทางจังหวัดในอนาคต
ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี
๕) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีความทันสมัย รองรับการบริการ
นานาชาติ และมี มาตรฐานสากล ให้ การสนั บสนุนการพั ฒนาอารยะสถาปั ตย์ในส่ วนราชการที่ ต้ องให้ บริ การแก่
ประชาชน การพัฒนาระบบการบริหารภายในที่มีมาตรฐานสากล และบริการที่เป็นเลิศ
๖) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่น ในการพัฒนาตนเอง
รองรับความเปลี่ยนแปลง และรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด และประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มี
ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงการบริการกับนานาชาติ
๗) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ตามแนวทางเกณฑ์ รางวั ล คุ ณภาพแห่ งชาติ
(Thailand Quality Award : TQA) ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารของ
องค์กรรัฐ การเปิดโลกทัศน์ทางการบริหารแก่ผู้บริการ และบุ คลากรรัฐ และส่งเสริมบุคลากรรัฐร่วมเป็นพลเมืองจิต
อาสา ทาดีด้วยหัวใจ เพื่อการเสริมสร้างสังคมที่ดีงาม และเสริมภาพลักษณ์ในสายตาของสังคม
๖. แผนงานโครงการและผู้รับผิดชอบ
๑) โครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
๒) โครงการพัฒนาประชาชนคุณภาพเพื่ออนาคตราชบุรี
๓) โครงการลดความเลื่อมล้า ไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง
๔) โครงการราชบุรีเมืองปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง (Safety City)
๕) โครงการเสริมสร้างความทันสมัยและธรรมาภิบาลรัฐ
ดังแสดงความสัมพันธ์ของโครงการ และกิจกรรมตามหลักของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่มีกิจกรรมต้น
น้า กลางน้า และปลายน้า ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ
๑. โครงการราชบุรีเมือง
วิถีพอเพียงที่ยั่งยืน

๒. โครงการพัฒนา
ประชาชนคุณภาพเพื่อ
อนาคตราชบุรี

๓. โครงการลดความ
เลื่อมล้า ไม่ทิ้งใครไว้
ด้านหลัง

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมต้นน้า
กิจกรรมกลางน้า
(Up Stream)
(Main Stream)
๑) การพัฒนาเมืองราชบุรีสู่
๑) จัดทาธรรมนูญชุมชน
สังคมจิตอาสาทาดีด้วยหัวใจ
พอเพียง
(อาเภอ)
(พัฒนาชุมชนจังหวัด)
๒) การพัฒนาปราชญ์ชาวบ้าน
๒) การพัฒนาห้องเรียนศาสตร์
ผู้นาศาสตร์พระราชาสู่ชุมชน
พระราชาในโรงเรียน
(พัฒนาชุมชนจังหวัด)
(ศึกษาธิการจังหวัด)
๓) การเพิ่มประสิทธิภาพขยาย
หมู่บ้านศีล ๕ ทั่วทั้งจังหวัด
(ศาสนาจังหวัด)
๑) พัฒนายุวชนแห่งอนาคตคน ๑) จัดสร้างศูนย์เรียนรู้จังหวัด
อัจฉริยะราชบุรี
ราชบุรี (Smart TK Park)
(ศึกษาธิการจังหวัด)
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
๒) การยกระดับมาตรฐานศูนย์ ๒) จัดสร้างศูนย์วิวัฒปัญญา
เด็กเล็กให้เป็นศูนย์มาตรฐานและ ประจาอาเภอ
ทันสมัย
(อาเภอ)
(ปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
๓) พัฒนาทักษะสากลแก่
๓) พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ
ประชาชน
(Smart Classroom) ในโรงเรียน (กศน.)
ประจาตาบล
(ศึกษาธิการจังหวัด)
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการแม่และเด็กเชิงรุกถึง
ครอบครัว หยุดปัญหาแม่วัยใสทั่ว
จังหวัด
(สานักงานจังหวัด)
๑) การพัฒนาโรงเรียนและการ ๑) การสร้างบ้านให้
จัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล
ผู้ด้อยโอกาส คนจน และคน
(ศึกษาธิการจังหวัด)
พิการ
๒) การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ)
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๒) การสร้างรูปแบบการดูแล
(สาธารณสุขจังหวัด)
ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียงดิจิทัล
๓) การสร้างจิตอาสาเพื่อการ
โฮมวอร์ด

กิจกรรมปลายน้า
(Down Stream)
๑) การปฏิรูปการหลุดพ้น
ความจนด้วยศาสตร์พระราชา
,แก้จนด้วยปัญญา
(พัฒนาชุมชนจังหวัด)

๑) จัดสร้างศูนย์พัฒนาและ
อภิบาลผู้สูงอายุแบบครบ
วงจร เพื่อดูแลประชาชนและ
รองรับการท่องเที่ยว
(สาธารณสุขจังหวัด)

๑) การสร้างงานอาชีพแก่คน
จนที่ขึ้นทะเบียนคนจน
(พัฒนาชุมชนจังหวัด)
๒) การพัฒนาจัดการ
ร้องเรียนของประชาชนผ่าน
ศูนย์ดารงธรรม
(ศูนย์ดารงธรรม)
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โครงการ

กิจกรรมต้นน้า
(Up Stream)
ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ)

๔. โครงการราชบุรีเมือง
ปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง
(Safety City)

๑) การพัฒนาชุมชนปลอดภัย
(อาเภอ)
๒) การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการความสงบเรียบร้อยแก่
ผู้นาท้องที่และผู้จัดการหมู่บ้าน
(อาเภอ)

๕. โครงการเสริมสร้าง
ความทันสมัยและ
ธรรมาภิบาลรัฐ

๑) พัฒนาทักษะสากลแก่
กาลังคนภาครัฐ
(สานักงานจังหวัด)
๒) จัดทาแผนแม่บทพัฒนา
จังหวัดราชบุรี ๒๐ ปี
(สานักงานจังหวัด)

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมกลางน้า
(Main Stream)
(สาธารณสุขจังหวัด)
๓) การจัดสร้างศูนย์ฟื้นฟู
ผู้สูงอายุ, ผู้ปุวยเรื้อรัง, ผู้พิการ
(สาธารณสุขจังหวัด)
๑) จัดตั้งกล้อง CCTV ทั่วทั้ง
จังหวัด
(ตารวจภูธรจังหวัด)
๒) การจัดการความมั่นคง และ
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ชายแดน
๓) การเฝูาระวังความไม่
ปลอดภัยทางถนน (จัดหาชุด
ตรวจแอลกอฮอล์และระบบ
ตรวจสอบความเร็ว
(ตารวจภูธรจังหวัด)
๑) การพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชนที่ทันสมัย
(Smart Service)
(อาเภอ)
๒) การพัฒนาการบริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลใน
ทุกหน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชน
(ทุกหน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชน)
๓) การส่งเสริมความเป็นเลิศ
และธรรมาภิบาลภาครัฐ
(สานักงานจังหวัด)
๔) การติดตั้ง wifi สาธารณะใน
พื้นที่เมืองและพื้นที่ท่องเที่ยว
(Public wifi)
(สานักงานจังหวัด)

กิจกรรมปลายน้า
(Down Stream)

๑) การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
หลักด้วยระบบดิจิทัลและ
เครือข่ายประชาชน
(อาเภอ)

๑) การพัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศกลางของจังหวัด
บนระบบดิจิทัล
(สานักงานจังหวัด)
๒) ส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์
นานาชาติของส่วนราชการ
(ไทย อังกฤษ และภาษาอื่นๆ)
(สานักงานจังหวัด)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
…………………………………………………..
๑. แนวคิดและหลักการ (Strategic Concept)
จั ง หวั ด มี เ ปู า หมายส าคั ญ ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ใช้ อ ย่ า งสมดุ ล
มุ่งสร้างให้มีพื้นที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศน์ปุาเขาให้มีความอุดมสมบูรณ์ การจัดการนิเวศน์ลาน้าแม่กลอง และใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณค่า หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการเกษตร และการเกษตร
เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
ในด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาและความท้าทายของจังหวัดราชบุรี คือการจัดการขยะตกค้าง ปัญหาปริมาณ
ขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาที่ผ่านมา และมีความท้าทายในอนาคต คือ
การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของปุา การจัดการปัญหาการรุกล้าที่ทางสาธารณะ พื้นที่ ธรรมชาติ และการจัดการ
ปัญหาขยะในพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่เมือง และการเตรียมการพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจ ในพื้นที่ยังมีปัญหาความมั่นคง
ทางพลังงาน และการจัดการทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล รองรับการท่องเที่ยว และการพัฒนาของพื้นที่
รวมถึงการจัดการสาธารณภัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective)
๑) เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
๓) เพื่อลดปัญหาสาธารณภัย (ทางธรรมชาติและอุบัติภัย) ในทุกพื้นที่ให้ลดลง
๓. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ปุาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒) จังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถพึ่งตนเองทางพลังงานได้มากขึ้น
๓) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การทาลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง
๔. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ (Key Performance Indicator and Target)
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลงานที่
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
ผ่านมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑. ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ ๑.๑ อัตราการ
๑,๐๘๑,๓๘ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม มี ค ว า ม อุ ด ม เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ๗ ไร่ (ปี
๐.๐๕
๐.๑๐
๐.๑๕
สมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ปุา ปุาไม้เพิ่มขึ้น
๒๕๕๗)
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ.
๒๕๖๔
ร้อยละ
๐.๒๐

พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔
๓.๑ อัตรา
การ
เปลี่ยนแปลง
พื้นที่
ปุาไม้เพิ่มขึ้น

๒. จังหวัดมีความมั่นคงทาง
๒.๑ จานวนแหล่ง
พลังงาน สามารถพึ่งตนเองทาง พลังงานทดแทน
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

พลังงานทางเลือก
ของจังหวัด
๒.๒ สัดส่วน
ปริมาณการใช้
ไฟฟูาภาค
ครัวเรือนต่อ
ประชากรลดลง
๓. ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ขยะ ๓.๑ คุณภาพน้าทิ้ง
น้าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก จากแหล่งกาเนิดที่มี
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายควบคุมอยู่
ลดลง
ในระดับมาตรฐาน
๓.๒ ร้อยละของ
ปริมาณขยะใน
พื้นที่จังหวัดลดลง
๓.๓ ขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
๓.๔ ร้อยละการ
ลดลงของการ
จ่ายเงินชดเชยจาก
ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
๓.๕ ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของการ
ประกอบกิจการที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ผลงานที่
ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๓
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

ร้อยละ
๖

ร้อยละ
๖.๕

ร้อยละ
๗

ร้อยละ
๗.๕

ร้อยละ
๗๙
(ปี ๒๕๕๘)

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๑

ร้อยละ
๘๒

ร้อยละ
๘๓

ร้อยละ ๕๕
(ปี ๒๕๖๐)

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๖๕

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๗๕

ร้อยละ
๕

ร้อยละ
๑๕

ร้อยละ
๒๐

ร้อยละ
๒๕

-

๗๐

๘๐

๙๐

พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔

พลังงานได้มากขึ้น

มีการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม
ประมาณ
๒๐๐ ชนิด
พันธุ์

ร้อยละ
๖
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๕. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement)
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้าเสีย ลดมลพิษ ด้วยกลไกชุมชน
และการจัดการแบบมีส่วนร่วม
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้เป็นเมืองในสวนและเป็นสวนในเมือง (City in the garden &
Garden in the city) เป็นเมืองสะอาดระดับโลก (Clean & Green City) ให้มีพื้นที่สีเขียวตามมาตรฐานสากลทุก
ชุมชน/หมู่บ้าน พัฒนาให้มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย โดยกลไกประชารัฐ ๑๐ แห่ง ส่งเสริมให้มี
การใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิด Green hotel Green Resort จานวน ๑๐๐ แห่ง
๒) การลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนด้วยกระบวนการต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาในพื้นที่ที่มีปัญหา
พื้ น ที่ เ มื อ ง พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว โดยการลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอยประกอบด้ ว ยกระบวนการต่ า งๆ ได้ แ ก่
การคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้กับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้มากที่สุด เป็นการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่จะส่งเข้าสู่สถานที่กาจัด ซึ่งจะทาให้องค์กรท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนนั้นๆ ลดภาระในการกาจัดขยะมูลฝอย นอกจากนี้การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ยังเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของขยะมูลฝอย และเป็นการสร้างจิตสานึกเบื้องต้นในการรักษา สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนอีกด้วย โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
- การคั ด แยกน าขยะมู ล ฝอยที่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ก ลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด มี
มาตรการสนับสนุนสู่ความสาเร็จ ได้แก่ ส่งเสริมท้องถิ่น การกาหนดกฎระเบียบให้ประชาชน
และผู้ประกอบการมีคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการลงทุนคัดแยกขยะมูลฝอย หรือส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการลงทุนคัดแยกขยะมูลฝอย หรือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์ เพื่อรองรับ
ขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ รวมทั้งการสนับสนุนผู้คัดแยกรายย่อย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกจากแหล่งกาเนิด
- การส่งเสริมการใช้สินค้าจากวัสดุที่ใช้แล้วมีมาตรการสนับสนุนสู่ความสาเร็จ การควบคุมการ
น าวั ส ดุ แ ละสิ น ค้ า ใช้ แ ล้ ว จากต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในกระบวนการผลิ ต ของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
- การส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมดาเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์ที่กาจัดยากตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ
- การน าเทคโนโลยี สะอาดมาประยุกต์ใช้ในการลดการเกิดของเสีย มีมาตรการสนับสนุนสู่
ความสาเร็จ ได้แก่ การสร้างกลไกจูงใจจากจังหวัดในการกระตุ้น และการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการนาเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย หรือ
ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
- สนับสนุนให้เกิดกลไกของจังหวัด เพื่อการแลกเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการผลิตที่สามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกระหว่างโรงงาน ก็เป็นมาตรการที่เสนอสาหรับแนวทางปฏิบัติการ
นาเทคโนโลยี สะอาดมาใช้ในการลดการเกิดของเสีย สนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนา
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นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดการเกิดของเสียและลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น การ
นาวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตรในอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล อุตสาหกรรมแปร
รูปสับปะรด อุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาเป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตร เป็นต้น
๓) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งกาเนิดขยะมูล
ฝอยขนาดใหญ่ โดยเน้ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การขยะมู ล ฝอยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
แหล่งกาเนิด ขยะมูลฝอยเฉพาะจุด เพื่อ ทาให้การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมจังหวัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตาม
แนวทาง ดังนี้
- การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยมีมาตรการสนับสนุนสู่ความสาเร็จ
ได้แก่ การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบการ
เก็บรวบรวม และขนส่ งขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิดให้มีประสิทธิภาพ กาหนดเกณฑ์ปฏิบัติ
หรือมาตรฐานในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการลดของเสียและการใช้ประโยชน์ของเสีย
ชุมชน
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างบริการดาเนินงานและดูแลรักษาระบบจัดการขยะมูลฝอย
ชุ ม ชน โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ล และก าหนดกฎระเบี ย บ
การควบคุ ม ดู แ ลภาคเอกชน เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การก าหนดอั ต ราการจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนี ย มให้ ส อดคล้ องกับต้นทุนในการจัดการ การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาระบบบาบัดและกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลั ก
วิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการกาจัด
ขยะมูลฝอย รวมทั้งอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและการบริหารจัดการแก่หน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น
- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ประชาชนใช้บริ การเป็นจานวนมาก มีมาตรการสนับสนุนสู่ ความสาเร็จ ได้แก่ มาตรการ
กาหนดกฎระเบียบในการจัดการมูลฝอยของสถานที่ท่องเที่ยวทุกประเภทและสถานีขนส่ง
ส่วนขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างจะต้องผนวกให้เป็นเงื่อนไขการจัดการในสัญญาของโครงการ
สร้างต่างๆ ตั้งแต่งขั้นตอนการขออนุญาต เพื่ อให้เจ้าของรับผิดชอบในการขนและกาจัด ตาม
อานาจของท้องถิ่นนั้นๆ
๔) เพิ่มประสิ ทธิภ าพการจั ดการขยะมูล ฝอยอันตรายชุมชนและขยะมูลฝอยติด เชื้อจาก สถาน
บริการสาธารณสุขต่างๆ ตามแนวปฏิบัติดังนี้
- การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยอั น ตรายชุ ม ชนอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการมี
มาตรการสนับสนุนสู่ความส าเร็จ ได้แก่ ส่ งเสริมท้องถิ่นดาเนิน การกาหนดกฎระเบียบให้
ประชาชนมีการคัดแยกของเสียอันตรายจากขยะมูลฝอยทั่วไป และส่งเสริมให้มีการแข่งขันใน
ระบบการจัดการบาบัดและกาจัดของเสียอันตราย พรอมให้การสนับสนุน ผลักดันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มี ระบบการเก็บรวมรวมและขนส่งขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนที่
ถูกต้องและปลอดภัย
- การส่งเสริ มให้มีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื่ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีมาตรการ
สนับสนุนสู่ความสาเร็จ ได้แก่ การเพิ่มสมรรถนะหรือศักยภาพให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่นให้
สามารถจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบกาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ออยู่แล้ว
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สามารดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบกาจัด
ขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม นอกจากนั้นต้องมี การเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะติดเชื้อ และมีการกาหนด อัตราค่าบริการที่
เหมาะสมและคุ้มทุน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เน้นการส่งเสริมให้ประชาชน
นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย เริ่มตั้งแต่เป็นผู้บริโภคสินค้า
และผู้ผลิตขยะมูลฝอย ดังนั้นมาตรการต่างๆ ที่นาเสนอขึ้นมาจะประสบความสาเร็จได้ต้อง
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากประชาชนในการจั ด การขยะมู ล ฝอยและการมี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ข อง
ประชาชน โดยเน้น
 การสร้างจิตสานึกด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชนมีมาตรการสนับสนุนสู่
ความสาเร็จ ได้แก่ เร่งประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าจากวัสดุที่นากลับมาใช้ใหม่ ให้เป็นที่
ยอมรับแก่กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน และองค์กรของรัฐ การส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกในกลุ่มผู้จาหน่ายสินค้า รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้ข่าวสารและ
ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยอันตรายต่อชุมชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักในอันตรายของ
ขยะมูลฝอย
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังและตรวจสอบการทาผิดกฎหมายด้านการ
จั ด การขยะมู ล ฝอย มี ม าตรการสนั บ สนุ น สู่ ค วามส าเร็ จ ได้ แ ก่ มาตรการการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ย วกับการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจน
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลและเฝูาระวังผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
รวมทั้งสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันในสังคมที่เกี่ยวข้องในการควบคุมพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอย
 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น มีมาตรการ
สนับสนุนสู่ความสาเร็จ กาหนดมาตรการในการส่งเสริมให้โรงเรียน วัด และชุมชนอื่นๆ
เป็นศูนย์กลางให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย หรือรณรงค์ให้ประชาชนมีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยแล้วนาไปยังจุดรองรับของชุมชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) ยกระดับการบริหารจัดการปูองกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล ให้เป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองที่
พัฒนาแล้ว ที่เทียบเคียงได้กับสากล
๒) พั ฒ นาระบบการจั ด การให้ มี ค ลั ง น้ าดิ บ เพื่ อ การพึ่ ง ตนเองและตอบสนองการพั ฒ นา
การบริหารจัดการน้ามีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ยกระดับจังหวัดสู่ต้นแบบการเป็นต้นแบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของเมืองที่พัฒนาแล้วของประเทศไทยที่เทียบเคียงได้กับสากล โดยเน้นการบรรลุเปูาหมาย
ปูองกันพื้นที่ปุาไม้ไม่ให้ถูกบุกรุกเพิ่มและปุาคงความสมบูรณ์
๓) เสริมสร้างชุมชนให้เป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีระบบนิเวศน์ชุมชนที่ อุดม
สมบู ร ณ์ โดยเน้ น การรั ก ษาพื้ น ที่ ปุ า ชุ ม ชน การส่ ง เสริ ม การปลู ก ปุ า ในชุ ม ชน การอนุ รั ก ษ์ ขุ ด ลอกคลอง
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การจั ด การพื้ น ที่ แ อ่ ง น้ าของชุ ม ชน การอนุ รั ก ษ์ แ ละเพิ่ ม ประชากรสั ต ว์ น้ า เพิ่ ม สั ต ว์ ป ระจ าถิ่ น เพิ่ ม พื ช น้ า
พืชประจาถิ่น การจัดการการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตร การส่งเสริมปุาสมุนไพรในชุมชน และการสร้างนักอนุรักษ์ที่
เข้มแข็งในชุมชนให้กระจายทุกชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
กิจการภาคธุรกิจร่วมรักษาธรรมชาติ และการปลูกปุา
๔) สร้างเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งอาหาร และฐาน
การพัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตรที่ยั่งยืน เติมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ภูเขา ลาน้าปล่อยสัตว์น้า พืช
น้าในแม่น้าแม่กลอง เพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ การพัฒนาความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ในพื้นที่ปุา
ต้นน้า พื้นที่ปุาหลักของจังหวัด พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของอุทยานแห่งชาติและหน่วยอนุ รักษ์ทุกแห่ง ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
๕) สร้ า งมาตรการเชิง รุ ก ทางด้ านการพั ฒ นาที่ เ ติ บ โตและเป็ น มิต รกั บสิ่ ง แวดล้ อ มและคานึ ง ถึ ง
ข้อจากัดของพื้นที่ ข้อจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถรองรับได้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัด ให้มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
พลังงานไฟฟูา พร้อมทั้งจัดระเบียบเมือง ผังเมือง โดยเฉพาะเมืองและพื้นที่ท่องเที่ยว มุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุล
เป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร การจัดการน้าท่วม น้าแล้ง เพื่อให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) บริ ห ารจัดการทรั พยากรน้าด้วยการพัฒ นาการบริห ารจัดการพื้นที่ช ลประทาน โดยการเพิ่ม
ปริมาณน้า แหล่งน้าเพื่อการเกษตร โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้า ตามสภาพของพื้ นที่อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร และสร้างเป็นเครือข่ายชลประทานที่สมบูรณ์ รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการผัน
นาจากแหล่งน้าหลักมาใช้เพื่อการชลประทานภายในจังหวัด
๒) พัฒนามาตรการการบริหารจัดการน้าเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการแหล่งน้า เพื่อเชื่อมโยงสู่กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ไม่กระทบ
ต่อสมดุลของธรรมชาติและการเป็นภัยคุกคามต่อการส่งเสริมการเกษตร
๓) ส่งเสริ มการจัดระเบี ยบโรงงานอุตสาหกรรมตลอดลาน้าหลั กเพื่อการพัฒ นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการนาน้าจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ซ้าและการบาบัดน้าก่อนปล่อยทิ้ง
๔) ส่งเสริมชุมชนที่อยู่รายรอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อร่วมติดตาม เฝูาระวังการใช้น้า การจัดการน้า
เสีย การปล่อยน้าพร้อมทั้งส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ดาเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ง
แวดล้อม (Business Social Enterprices)
๕) ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสร้างแหล่งน้าต้นทุนภายในโรงงานเพื่อเป็นแหล่งน้าสารองรองรับ
อุตสาหกรรมในยามฉุกเฉิน และการพัฒนาระบบแผนงานด้านน้าของภาคอุตสาหกรรม การจัดการความเสี่ยงและ
วิกฤตสิ่งแวดล้อม แก้ไขแบบบูรณาการ รวมทั้งการขยายพื้นที่บาบัด น้าเสีย และการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด การส่งเสริมนวัตกรรมโรงงานสีเขียว
๖) ฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ การปรับปรุงคันกั้นน้าอ่าง
เก็บน้า เขื่อน ฝาย ระบบระบายน้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงทางระบายน้า ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวาง
ในคูคลอง เพื่อบริหารจัดการน้าหลากในพื้นที่เฉพาะ และการเสริมคันกั้นน้า พร้อมทั้งเพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้า
ขนาดเล็กในไร่นาและแหล่งน้าชุมชนโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้าในระดับไร่นาของ
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เกษตรกร ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของดินภูมิประเทศขนาดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้าไว้ใช้ตลอด
ทั้งปี
๗) การจั ด การลุ่ ม น้ าหลั ก แม่ น้ าแม่ ก ลอง เพื่ อ การลดปั ญ หาอุ ท กภั ย และแก้ ปั ญ หาภั ย แล้ ง
การจัดสร้างแก้มลิงตลอดลาน้าหลักการสร้างฝายตลอดลาน้าหลัก ลาน้ารอง การสร้างอ่างเก็บน้าขนาดกลาง ขนาด
เล็กในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร พร้อมทั้งการเชื่อมโยงแหล่งน้าหลักเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และ
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้น้าเพื่อการเกษตร เพื่ อการจัดการน้า การพัฒนาแหล่งน้า และนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการน้าของจังหวัด พร้อมส่งเสริมให้ประชาชน เกษตรกร มีส่วนร่วม
สาคัญในการพัฒนาการบริการจัดการในพื้นที่
๘) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาสิ่ งแวดล้อมและสาธารณ เพื่อรองรับภาวะโลกร้อนและการ
คุ้มครองประชาชน (เน้นการสร้างพื้นที่สีเขียวตามมาตรฐานสากลทุกชุมชน/หมู่บ้าน มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้าเสียที่เกิดขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ และมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย โดยกลไกประชา
รัฐ ๑๐ แห่ง พร้อมส่งเสริมการมีการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิด Green hotel Green
Resort ๑,๐๐๐ แห่ง) พัฒนาจังหวัดให้เป็นต้นแบบการจัดการรองรับการปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพัฒนาขีดความสามารถของสังคม ชุมชนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
จัดการสาธารณภัย ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Total Green City)
๙) การพั ฒ นานวั ต กรรมในระบบดิ จิ ต อล เพื่ อ การสื่ อ สารสาธา รณภั ย สู่ ป ระชาชน ชุ ม ชน
นักท่องเที่ยว ในการฉลาดรู้อย่างเท่าทันการเกิดภัย และการช่วยเหลือตนเอง เน้นการพัฒนาระบบการสื่อสารสา
ธารณภัยในจุดเสี่ยงผ่านรูปแบบ คิวอาร์โค๊ต โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักและพื้นที่เสี่ยงของจังหวัด
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน เกษตรกร และพลังงานเพื่อ
การส่งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑) พัฒนาและผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ (มูล โค สุกร) เสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนา
ความมั่นคงทางพลังงาน มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตพลังงานทดแทน และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และใช้
พลังงานในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อลดปัญหาโลกร้อน และการสร้างศูนย์การ
เรียนรู้พลังงานทดแทนการสร้างระบบก๊าซชีวภาพจากมูลโค สุกรสาหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซแอล
พีจี (LPG)
๒) ส่งเสริมการสร้างระบบสูบน้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับใช้เพื่อการเกษตร และชุมชน
แทนการใช้พลังงานจากไฟฟูาและน้ามัน และปรับเปลี่ยนระบบสูบน้าทางท่อของสถานีสูบน้าเพื่อการเกษตรให้
สามารถใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟูา
๓) จัดหาเทคโนโลยีเตาชีวมวลสาหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี( LPG) และลด
ปริมาณขยะ
๔) สนับสนุนส่วนราชการ เอกชน เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน พร้อมส่งเสริม
ปรับเปลี่ยนเสาไฟประติมากรรมในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการ
พัฒนาระบบประหยัดพลังงานโดยเฉพาะในแนวถนนสาธารณะทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง (หลอดประหยัดไฟ
พลังงานไฟฟูาจากแสงอาทิตย์)
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๕) เสริ มสร้ างความสมดุล ของความต้องการการใช้ไฟฟูาในจังหวัด เพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเติบโตของเมือง
๖) ส่งเสริมให้ชุมชนนามาตรการการสร้างจิตสานึกในการเป็นหมู่ บ้านอนุรักษ์พลังงานโดยร่วมมือ
กับ อปท.และภาคีเครือข่าย
๖. แผนงานโครงการและผู้รับผิดชอบ
๑) โครงการพัฒนานิเวศน์เมืองที่ยั่งยืน
๒) โครงการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ของจังหวัดราชบุรี
๓) โครงการการบริหารจัดการน้าที่สมบูรณ์และยั่งยืน
๔) โครงการเมืองมั่นคงทางพลังงาน
ดังแสดงความสัมพันธ์ของโครงการ และกิจกรรมตามหลักของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่มีกิจกรรมต้น
น้า กลางน้า และปลายน้า ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
โครงการ
กิจกรรมต้นน้า
กิจกรรมกลางน้า
(Up Stream)
(Main Stream)
๑. โครงการพัฒนา ๑) การจัดสร้างสวนในเมือง ๑) การเพิ่มประสิทธิขยะมูลฝอย
นิเวศน์เมืองที่ยั่งยืน (เทศบาลเมือง)
ในท้องถิ่น
๒) การพัฒนาระบบการ
(อบต.เทศบาลเมือง)
จัดการขยะด้วยเทคโนโลยี ๒) จัดหาถังขยะรองรับการ
สะอาด
เติบโตของเมืองและพื้นที่
(อบจ.)
ท่องเที่ยว
(ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด)
๓) การพัฒนาขยะและเศษวัสดุ
เหลือใช้และวัสดุทางธรรมชาติให้
เป็นปุ๋ยอินทรีย์
(เกษตรจังหวัด)
๔) การจัดการปัญหาน้าเสียใน
ลาคลองและพื้นที่วิกฤติในจังหวัด
(ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด)
๒. โครงการ
๑) การสร้างฝุายกั้นน้าใน
๑) การเติมความอุดมสมบูรณ์ใน
เสริมสร้างความอุดม แหล่งต้นน้า
แม่น้าแม่กลอง
สมบูรณ์ระบบนิเวศน์ (ทรัพยากรธรรมชาติและ
(ทรัพยากรธรรมชาติและ
ของจังหวัดราชบุรี สิ่งแวดล้อมจังหวัด)
สิ่งแวดล้อมจังหวัด)
๒) การปลูกปุาต้นน้าและปุา ๒) การจัดการระบบนิเวศน์ใน
ชุมชน
ชุมชน
(ทรัพยากรธรรมชาติและ
(ปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
สิ่งแวดล้อมจังหวัด)
๓) การผลิตและส่งเสริมการ
ปลูกไม้พื้นเมืองทั่วทั้งจังหวัด
(ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด)
๓. โครงการการ
๑) การเสริมสร้าง
๑) การสร้างแก้มลิงตลอดลาน้า
บริหารจัดการน้าที่ ประสิทธิภาพการจัดการน้า แม่กลอง
สมบูรณ์และยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน (ชลประทานจังหวัด)
(ปกครองท้องถิ่น)
๒) การขยายพื้นที่ชลประทาน

กิจกรรมปลายน้า
(Down Stream)
๑) การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองรองรับ
การท่องเที่ยว และการเป็นเมืองที่น่า
อยู่
(อบจ.,เทศบาลเมือง)
๒) การจัดสร้างโรงไฟฟูาพลังงาน
ขยะ
(พลังงานจังหวัด)
๓) การส่งเสริมโรงแรมและ
รีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)

๑) การส่งเสริมปุาสมุนไพรเพื่อการ
พัฒนาเป็นเมืองสมุนไพรครบวงจร
(เกษตรจังหวัด)
๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
อุทยานและนิเวศน์ปุาเขาครบวงจร
(อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน)

๑) การจัดระเบียบการใช้น้าและ
ปล่อยน้าทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรม
(อุตสาหกรรมจังหวัด)
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โครงการ

๔. โครงการเมือง
มั่นคงทางพลังงาน

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
กิจกรรมต้นน้า
กิจกรรมกลางน้า
กิจกรรมปลายน้า
(Up Stream)
(Main Stream)
(Down Stream)
๒) การพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้า
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตรที่เข้มแข็ง
(ชลประทานจังหวัด)
(เกษตรจังหวัด)
๓) การปรับปรุงคั้นกั้นน้า อ่าง
เก็บน้า ระบบระบายน้าเพื่อ
การเกษตร
(ชลประทานจังหวัด)
๔) การจัดสร้างแหล่งน้าขนาด
เล็กในพื้นที่การเกษตร
(ชลประทานจังหวัด)
๑) การจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ ๑) การส่งเสริมผลิตพลังงานจาก ๑) การสร้างระบบสูบน้าจาก
พลังงานทดแทนและพลังงาน ก๊าซชีวภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่เกษตร
ทางเลือก
(พลังงานจังหวัด)
(พลังงานจังหวัด)
(พลังงานจังหวัด)
๒) การเปลี่ยนไฟสาธารณะเป็น
๒) การส่งเสริมความเข้มแข็ง หลอดประหยัดพลังงานและโซล่า
หมู่บ้านอนุรักษ์พลังงาน
เซลล์
(พลังงานจังหวัด)
(แขวงการทางจังหวัด)
๓) การสนับสนุนส่วนราชการ
และสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงาน
ประหยัดพลังงาน
(พลังงานจังหวัด)
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