ร่าง
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม
(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

คํานํา
กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นครปฐม
(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ได้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มี ค วามสอดคล้อ งกับ ทิศ ทางการพัฒ นาของแผนพัฒ นาระดับ ต่า ง ๆ ตลอดจนสอดคล้อ งกับ ปัญ หาความ
ต้อ งการของประชาชนและวัฒ นธรรมท้อ งถิ ่น โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ เป็น กรอบในการจัด ทํ า และประสาน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดนครปฐม เกิดการประสาน
และบูรณาการในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทางการดําเนินงานและเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งการจัดทํา
กรอบยุทธศาสตร์ฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้บริหารท้อ งถิ่ น ทุก แห่ง ในจั ง หวัด และประชาคมท้อ งถิ่ น ร่ว มกัน จัดทํากรอบ
ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดนครปฐม ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะสําเร็จได้
ย่อมต้องเกิดจากการผลักดันและการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นกลไกสําคัญ โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จะต้องช่วยกันผลักดันกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในจังหวัด จึงจะเป็นความสําเร็จของการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐมอย่างแท้จริง
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง จะสามารถผลั ก ดั น และบู ร ณาการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในกรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิด
ประโยชน์โ ดยรวม เพื ่อ ให้จ ัง หวัด นครปฐมมีค วามเจริญ และประชาชนมีค ุณ ภาพชีว ิต ที ่ด ีใ นทุก ๆ ด้า น
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมดําเนินการทําให้กรอบยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งเป็นผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

(นายพเยาว์ เนียะแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม /
ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

สารบัญ
2 ส่วนที่ ๑ บทนําและข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดนครปฐม






วัตถุประสงค์ในการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ฯ
ขั้นตอนในการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ฯ
ประโยชน์ของการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัด

2 ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนา

๑
๑
๑
๑
๒

๑๕

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑๕
 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (นโยบายรัฐบาล : นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ๒๐
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม
๒๖
2 ส่วนที่ ๓ ศักยภาพของจังหวัดนครปฐม

๒๗

 ลักษณะการพัฒนา
 ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด
 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของจังหวัดนครปฐม

๒๗
๒๗
๒๘

2 ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๐

 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
2 ส่วนที่ ๕ โครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์

 ตัวอย่างรูปแบบโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
(เป็นโครงการที่ อปท. ตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปจะดําเนินการร่วมกัน
โดยใช้งบประมาณของตนเอง)

๓๐
๓๐

๓๓
๓๓

ส่วนที่ ๑
บทนําและข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดนครปฐม
บทนํา
๑.๑ วัตถุประสงค์ในการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ฯ
๑) เพื่อจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม
(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ให้ถูกต้อง และตรงกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
๒) เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ
๓) เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มีการประสานและ
บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
๔) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาสามปีของตนเอง (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)

๑.๒ ขั้นตอนในการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ฯ
๑) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัด และประชาคมท้องถิ่น เพื่อ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานในภาพรวมของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาในระดับ
ต่าง ๆ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ฯ
๒) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม
๓) ส่งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ
เพื่ อแจ้ งไปยั ง องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ เป็ น แนวทางในการจั ด ทํา และประสานแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ต่อไป

๑.๓ ประโยชน์ของการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ฯ
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด มีกรอบยุทธศาสตร์ฯ เป็นทิศทางในการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาฯ
๒) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓) การพัฒนาท้องถิ่นมีการประสานและบูรณาการร่วมกัน ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาจังหวัด
๔) การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น จังหวัด และเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนโดยรวม
๕) ทําให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้

..๒..

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดนครปฐม
 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้ง : จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําท่าจีน
ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง มีพื้นที่ ๒,๑๖๘.๓๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๓๕๕,๒๐๔ ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๔๒ ของพื้นที่ประเทศ และจัดอยู่ลําดับที่ ๖๒ ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปตามเส้นทาง
ถนนเพชรเกษม ๕๖ กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) ๕๑ กิโลเมตร
และตามเส้นทางรถไฟ ๖๒ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้

: ติดต่อกับอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: ติดต่อกับอําเภอกระทุ่มแบน อําเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับอําเภอไทรน้อย อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพฯ และ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับอําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ
อําเภอท่ามะกา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขา
และป่าไม้ ระดับความแตกต่างของความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง ๒ - ๑๐ เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และตะวันตกสู่ตะวันออกมีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่
ทิศใต้พื้นที่ทางตอนเหนือ และทางตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัด
เป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนกระจายเป็นแห่ง ๆ และมีแหล่งน้ํากระจาย สําหรับพื้นที่ด้านตะวันออก และด้านใต้เป็นที่
ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้นเพื่อการเกษตรและคมนาคมอยู่มาก พื้นที่สูง
จากระดับน้ําทะเล ๒ - ๔ เมตร
 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่ว ไปอยู่ภายใต้ อิทธิ พลของลมมรสุ ม มีฝ นตกชุ กในฤดูฝน ในฤดูหนาว
อากาศไม่หนาวจัด ส่ว นในฤดูร้ อนอากาศค่ อนข้างร้ อน จากสถิ ติของสถานีอุตุนิย มวิทยานครปฐม ในปี
พ.ศ.๒๕๕๔ มีฝนตกประมาณ ๑๑๑ วัน ปริมาณน้ําฝนวัดได้ ๑,๒๙๕.๕ มิลลิเมตร โดยฝนจะตกชุกมากในเดือน
พฤษภาคม - เดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกมากที่สุดในเดือนตุลาคม วัดได้ ๓๕๐.๖ มิลลิเมตร ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่
กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม โดยอุณหภูมิสูงที่สุด ๓๗.๗ องศาเซลเซียส (๑๘ เม.ย.๕๔) ส่วนฤดู
หนาวจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอากาศหนาวเย็นเป็นช่วง ๆ มีอุณหภูมิ
ต่ําที่สุด ๑๔.๔ องศาเซลเซียส (๑ ม.ค.๕๕) และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๗๗

..๓..
อุณหภูมิ จังหวัดนครปฐมมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด
๓๒.๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด ๒๒.๗ องศาเซลเซียส
 ฤดูร้อน อากาศจะร้อนและแห้ง เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม
 ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนทิ้งช่วงในระยะ
เดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งในระยะเดือนที่ฝนทิ้งช่วงนี้ จะยังคงมีฝนตก แต่ปริมาณของน้ําฝน
อาจไม่เพียงพอต่อการเกษตร
 ฤดูหนาว อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ โดยจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนและมองโกเลียแผ่ลงมาเป็นช่วง ๆ ทําให้อากาศของจังหวัด
หนาวเย็นเป็นระยะ ๆ ช่วงที่อากาศหนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม
 การเมืองการปกครอง
เขตการปกครอง
จังหวัดนครปฐม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ อําเภอ ๑๐๖ ตําบล ๙๓๐ หมู่บ้าน สําหรับ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๑๗ แห่ง ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง เทศบาลตําบล ๑๕ แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตําบล ๙๗ แห่ง (ขนาดใหญ่ ๑๑ แห่ง, ขนาดกลาง ๘๕ แห่ง และขนาดเล็ก ๑ แห่ง) และ
มีชุมชน ๒๑๓ ชุมชน
การแบ่งเขตการปกครอง
อําเภอ

เมืองนครปฐม
สามพราน
นครชัยศรี
บางเลน
กําแพงแสน
ดอนตูม
พุทธมณฑล
รวม

ปีที่ตั้ง
(พ.ศ.)

๒๔๓๙
๒๔๓๙
๒๔๕๒
๒๔๓๙
๒๔๔๙
๒๕๑๒
๒๕๓๙

พื้นที่ ( ตร.ม.)
รวม

ร้อยละ

จํานวน
ตําบล

๔๑๗.๔๔
๒๔๙.๓๕
๒๘๔.๐๓
๕๘๘.๘๔
๔๐๕.๐๒
๑๗๑.๓๕
๕๒.๓๐
๒,๑๖๘.๓๓

๑๙.๓
๑๑.๕
๑๓.๑
๒๗.๑
๑๘.๗
๗.๙
๒.๔
๑๐๐

๒๕
๑๖
๒๔
๑๕
๑๕
๘
๓
๑๐๖

จํานวน
หมู่บ้าน

๒๑๔
๑๓๗
๑๐๘
๑๘๐
๒๐๔
๖๙
๑๘
๙๓๐

จํานวน จํานวน จํานวน
จํานวน จํานวน
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
อบต. ชุมชน
นคร
เมือง
ตําบล

๑
๑

๓
๓

๓
๒
๒
๔
๑
๑
๒
๑๕

๒๔
๑๒
๒๓
๑๕
๑๕
๖
๒
๙๗

๑๐๘
๒๙
๑๑
๒๓
๑๖
๑๘
๘
๒๑๓

..๔..
บัญชีสรุปการจัดแบ่งขนาดของ อบต. ในเขตจังหวัดนครปฐม
อําเภอ
เมืองนครปฐม
สามพราน
นครชัยศรี
บางเลน
กําแพงแสน
ดอนตูม
พุทธมณฑล
รวม

ขนาดใหญ่
๓

ขนาดกลาง
๒๑

ขนาดเล็ก
-

รวม
๒๔

๖
๑
๑
๑๑

๖
๒๒
๑๕
๑๔
๖
๑
๘๕

๑
๑

๑๒
๒๓
๑๕
๑๕
๖
๒
๙๗

(ข้อมูล : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครปฐม และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๕)
ประชากร
จังหวัดนครปฐม มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น ๘๖๔,๘๕๒ คน แยกเป็นชาย ๔๑๕,๒๔๐ คน หญิง
๔๔๙,๖๑๒ คน มีครัวเรือนจํานวน ๓๒๗,๖๖๐ ครัวเรือน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองนครปฐม
อําเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อําเภอพุทธมณฑล สําหรับอําเภอที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ อําเภอสามพราน
อําเภอที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด คือ อําเภอบางเลน และพบว่าอัตราการเพิ่มของประชากรในปี ๒๕๕๔
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗๒
(ข้อมูล : รายงานสถิติจํานวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด และรายอําเภอของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔)
และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามเดิมกรอบยุทธศาสตร์ฯ เดิม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม จึงขอกล่าวถึงสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเฉพาะด้านตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้.-

๑) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 การศึกษา
มีสถานศึกษาจํานวนทั้งสิ้น ๒๘๐ แห่ง (เฉพาะโรงเรียนที่สังกัด สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) จําแนกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็น ๓ เขต ได้แก่
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จํานวน ๑๒๘ โรงเรียน
แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ แยกเป็น
- อําเภอเมืองนครปฐม ๕๑ โรงเรียน
- อําเภอกําแพงแสน ๕๒ โรงเรียน
- อําเภอดอนตูม
๒๕ โรงเรียน

..๕..
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จํานวน ๑๒๓ โรงเรียน
แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ แยกเป็น
- อําเภอนครชัยศรี
๓๓ โรงเรียน
- อําเภอสามพราน
๓๓ โรงเรียน
- อําเภอบางเลน
๔๙ โรงเรียน
- อําเภอพุทธมณฑล
๘ โรงเรียน
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จํานวน ๒๙ โรงเรียน
แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ แยกเป็น
- อําเภอเมืองนครปฐม ๘ โรงเรียน
- อําเภอกําแพงแสน
๓ โรงเรียน
- อําเภอดอนตูม
๒ โรงเรียน
- อําเภอนครชัยศรี
๖ โรงเรียน
- อําเภอสามพราน
๔ โรงเรียน
- อําเภอบางเลน
๔ โรงเรียน
- อําเภอพุทธมณฑล
๒ โรงเรียน
ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่
- มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแสงธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา และ
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
- สังกัดมหาวิทยาลัยสงฆ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
- สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ๑ แห่ง และ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ๗ แห่ง ในทุกอําเภอ
(ข้อมูล : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม เขต ๑ , ๒, ๙)
 ศาสนา
๑. ศาสนาพุทธ
- วัด มีจํานวน ๒๑๑ แห่ง จําแนกเป็น - พระอารามหลวง ๕
- วัดราษฎร์
๒๐๖
- สํานักสงฆ์ มีจํานวน ๒ แห่ง
- ที่พักสงฆ์
มีจํานวน ๔ แห่ง
- วัดร้าง
มีจํานวน ๑๑ แห่ง
๒. ศาสนาคริสต์ จําแนกเป็น - ศาสนสถานของนิกายโปรเตสแตนต์ ๙
- ศาสนสถานของนิกายโรมันคาทอลิก ๕

แห่ง
แห่ง

แห่ง
แห่ง

..๖..
๓. ศาสนาอิสลาม
ศาสนสถานของศาสนาอิสลามมี ๑ แห่ง คือ มัสยิดปากีสถาน (ปาทาน) ประเทศไทย
จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ตําบลห้วยจรเข้ อําเภอเมืองนครปฐม ตั้งขึ้นเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
(ข้อมูล : แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖)
 วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นทั่วไปที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม
๑. งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ นิยมจัดในวันขึ้น ๑๒ ค่ํา ถึงวันแรม ๕ ค่ํา เดือน ๑๒
รวม ๙ วัน เป็นงานประเพณีสําคัญ เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชและนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประชาชนทุกมุมเมือง
มาร่วมงานนมัสการ มีการออกร้านจําหน่ายสินค้า กลางคืนมีมหรสพ เป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีอีกงานหนึ่ง
๒. เทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม กําหนดงานจัดขึ้นช่วงวันตรุษจีน (ปลายมกราคม –
ต้นกุมภาพันธ์ของทุกปี) มีการออกร้านจําหน่ายอาหารและผลไม้ในราคาย่อมเยา เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง
และเป็นการส่งเสริมอาหารและผลไม้ของจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่แพร่หลาย
๓. งานปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันขึน้
๑๓ ค่ํา เดือน ๕ ถึงวันแรม ๔ ค่ํา เดือน ๕ ของทุกปี เป็นงานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงอันเป็นที่เคารพ
บูชาของท้องถิ่น มีมหรสพและจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง
๔. งานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารําลึก จัดขึ้นประมาณต้นเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อเป็นการ
รําลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชมการสวนสนามของกองลูกเสือ ขบวนทหารม้า
เกียรติยศ ในงานจะมีการแสดงละครบทพระราชนิพนธ์ การออกร้านจําหน่ายสินค้าหัตถกรรม มีการแสดงโขน การ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในสมัยนั้น
๕. งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ เมษายน ของทุกปี บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ มีการทําบุญสรงน้ําพระพุทธรูป พระร่วงโรจนฤทธิ์ ก่อพระเจดีย์ทราย มีการละเล่นพื้นเมือง นมัสการ
องค์พระปฐมเจดีย์
๖. งานประเพณีแห่ธงสงกรานต์ มักกําหนดหลังวันสงกรานต์ ประมาณ ๗ วัน และจะจัดให้ตรงกับ
วันเสาร์-อาทิตย์ ส่วนใหญ่มีในพื้นที่อําเภอบางเลน อําเภอดอนตูม และอําเภอเมืองฯ เนื่องจากเป็นประเพณี
ของชาวลาวครั่ง ลาวโซ่ง โดยใช้เสาธงจากลําไม้ไผ่ที่ใหญ่และยาวประมาณ ๓ - ๔ วา และไม่มีตําหนิ ตัวธงจะนํา
วัสดุที่ใช้ในวัด เช่น ผ้าสีต่าง ๆ สําหรับทําผ้าม่าน พรมปูพื้น ผืนธงจะตกแต่งด้วยดอกไม้สด การแห่ธงนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ สร้างความสมานฉันท์ในครอบครัว/ เพื่อนบ้าน/หมู่บ้าน
เป็นการสืบสานประเพณีพื้นบ้าน
๗. งานลอยกระทง จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ในช่วงงานนมัสการ
องค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีไทย ภายในงานจัดให้มีการประกวดกระทง
ขบวนแห่กระทง โคมแขวนและนางนพมาศ นอกจากนี้ ยังมีมหรสพต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี ลําตัด
เพลงเรือ การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ และการแสดงดนตรีไทย เพื่อเป็นงานรื่นเริงประจําปีอีกทางหนึ่ง
๘. งานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง และการประกวดราชินีช้าง จัดในวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับ
วันแรงงานแห่งชาติที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพรานเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ช้างภายในฟาร์ม
มีการประกวดราชินีช้างของสาวหุ่นตุ้ยนุย้ เพื่อหาผู้ที่สามารถถ่ายทอดบุคลิกความน่ารัก อ่อนโยน นุ่มนวลแบบช้าง

..๗..
๙. งานการแข่งขันเรือยาว จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ประมาณปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยจัด
ที่วัดประชานาถ และวัดบ่อตะกั่ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีไทย และสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
(ข้อมูล : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม)

๒) ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดนครปฐม โดยพิจารณาจากตัวเลข Gross Provincial Product (GPP)
ณ ราคาคงที่ เฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี (ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พบว่า ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาการขายส่ง
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน และสาขา
การเกษตร การล่าสัตว์ และการป่าไม้ โดยมีสัดส่วนร้อยละ ๕๐.๓๒, ๙.๖๕ และ ๗.๐๙ ตามลําดับ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา : ในปัจจุบันอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของแรงงานจังหวัดนครปฐม คือ ๒๑๕ บาท/วัน
โดยกระทรวงแรงงานได้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําขึ้นใหม่ เพื่อรักษาอํานาจซื้อของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนการพัฒนา
ฝีมือที่เริ่มเข้ามาทํางานใหม่ ให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้ในแต่ละวันอย่างมีคุณภาพ
(ข้อมูล : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังฯ สํานักงานคลังจังหวัดนครปฐม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔)
 การเกษตรกรรม
การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่สํา คั ญของจั งหวัดนครปฐม ประชากรส่ว นใหญ่ ร้อยละ
๒๓.๕๙ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่เกษตรกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๘๙๘,๐๙๓ ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๕๘.๘๙ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด อาชีพเกษตรกรรมที่สําคัญ ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวนผลไม้ และ
พืชผัก การเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ระบบการเกษตรในจังหวัดนครปฐม จัดเป็นเขตเกษตรก้าวหน้า เพราะมีระบบชลประทานที่ดี
โดยอาศัยแหล่งน้ําจากลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง ประกอบกับเกษตรกรจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพสูง
สามารถเรียนรู้วิทยาการแบบใหม่ ๆ และมีการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรที่พัฒนามากขึ้นระดับหนึ่ง
พืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้ให้จังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย ไม้ผล พืชผักต่าง ๆ และไม้ดอกไม้ประดับ การเกษตรกรรม
ของจังหวัดนครปฐมมีความเป็นไปได้สูงต่อการวางแผนจัดการระบบการผลิต เพื่อเชื่อมโยงการส่งออก
(ข้อมูล : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม)
 ประมง
จังหวัดนครปฐมประกอบอาชีพประมงน้ําจืดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นอาชีพสําคัญอาชีพหนึ่ง เนื้อที่
ทําการประมงมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๔๐ ไร่ และเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดมีทั้งสิ้น ๑๑,๔๘๙ ราย สัตว์น้ํา
ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลาน้ําจืด กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว ปลาสวยงาม จระเข้ และสัตว์น้ําอื่น ๆ มีผู้ประกบการด้าน
การประมงทั้งสิ้น ๑๗๘ ราย
(ข้อมูล : สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม)

..๘..
 ปศุสัตว์
เกษตรกรส่วนใหญ่มักทําการเกษตรแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกพืช หรือ
เลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์น้ํา กล่าวคือ เลี้ยงโคนม โคเนื้อ ควบคู่กับการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน, เลี้ยงสุกร
ควบคู่กับการปลูกพืชผัก, เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ควบคู่กับการเลี้ยงปลา ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลกันค่อนข้างครบ
วงจร จังหวัดนครปฐมมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและการค้า ในปี ๒๕๕๔ พบว่า สัตว์ที่นิยมเลี้ยง ๓ ลําดับ
แรก ได้แก่ ๑) ไก่ จํานวน ๙,๓๔๕,๙๙๕ ตัว ๒) เป็ด จํานวน ๒,๐๙๘,๗๘๘ ตัว และ ๓) สุกร จํานวน
๕๑๑,๕๖๓ ตัว
(ข้อมูล : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม)
 การพาณิชยกรรมและบริการ
๑. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
ก. สถานีบริการน้ํามันในทุกอําเภอของจังหวัดนครปฐม
ข. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มากกว่า ๑๐ แห่งในเขตจังหวัด
๒. สถานประกอบการเทศพาณิชยกรรม
ก. สถานธนานุบาล ๗ แห่ง (เป็นของเทศบาลนครนครปฐม ๓ แห่ง และเป็นของ
เอกชนที่ อ.เมืองนครปฐม ๑ แห่ง, อ.สามพราน ๒ แห่ง และ อ.นครชัยศรี ๑ แห่ง)
๓. สถานประกอบการด้านบริการ
ก. โรงแรม ๔๐ แห่ง (อ.เมืองนครปฐม ๑๙ แห่ง, อ.สามพราน ๗ แห่ง, อ.นครชัยศรี ๓
แห่ง, อ.กําแพงแสน ๖ แห่ง, อ.บางเลน ๒ แห่ง, อ.ดอนตูม ๒ แห่ง และ อ.พุทธมณฑล ๑ แห่ง)
ข. สถานบริการ ๒๐ แห่ง (อ.เมืองนครปฐม ๑๓ แห่ง, อ.สามพราน ๒ แห่ง และ
อ.กําแพงแสน ๕ แห่ง)
ค. ธนาคาร จํานวนประมาณ ๒๕ แห่ง
 อุตสาหกรรม
ปี ๒๕๕๔ จั ง หวั ด นครปฐมมี โ รงงานอุ ต สาหกรรมทั้ ง สิ้ น จํา นวน ๒,๘๗๓ แห่ ง พบว่ า เป็ น
สาขาที่ทํารายได้เข้าสู่จังหวัดนครปฐมมากที่สุด มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพฯ ๕๖ กิโลเมตร โดยภาพรวมอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐมมี
การประกอบกิจการหลากหลายประเภท อุตสาหกรรมที่มีจํานวนมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร รองลงมาได้แก่
อุตสาหกรรมอื่น ๆ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตามลําดับ สําหรับอุตสาหกรรมที่มี
จํานวนน้อยที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
(ข้อมูล : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม)

..๙..
 สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครปฐม มีตั้งแต่ระดับ ๑ - ๕ ดาว
แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่
๑. ประเภทอาหาร
๒. ประเภทเครื่องดื่ม
๓. ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย
๔. ประเภทของใช้ ของประดับ ของตกแต่ง และของที่ระลึก
๕. ประเภทสมุนไพรที่มิใช่อาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีศูนย์แสดงสินค้าและจัดจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวัน และเวลาราชการ

๓) ด้านสังคม
 สาธารณสุข
ปี ๒๕๕๔ จังหวัดนครปฐมมีสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง
(๖๗๐ เตียง) โรงพยาบาลชุมชน ๘ แห่ง (๓๖๐ เตียง) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ สังกัดกรมการแพทย์ ๑ แห่ง
(๑๓๙ เตียง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๑๓๔ แห่ง นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลสังกัดอื่น
ได้แก่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม ๑ แห่ง (๑๒๔ เตียง) โรงพยาบาลตุลาการเฉลิม
พระเกียรติ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ๑ แห่ง (๖๐ เตียง) โรงพยาบาลกาญจนาภิเษก สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
๑ แห่ง (๒๗ เตียง) และศูนย์เทศบาลนครนครปฐม จํานวน ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๔๘ แห่ง
สําหรับบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล พบว่า
อัตราส่วน แพทย์ ๑ : ๑,๕๓๑ ทันตแพทย์ ๑ : ๑๓,๓๒๕ เภสัชกร ๑ : ๙,๖๐๖ และพยาบาล ๑ : ๗๐๙
(ข้อมูล : แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖)
 ผู้สูงอายุ
ในปี ๒๕๕๔ จังหวัดนครปฐมมีจํานวนชมรมผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม (งานส่งเสริมสุขภาพ) รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๔๕ ชมรม แบ่งเป็นชมรมในเขตพื้นที่ อ.เมืองนครปฐม
๓๕ ชมรม, อ.สามพราน ๒๐ ชมรม, อ.นครชัยศรี ๒๗ ชมรม, อ.บางเลน ๒๐ ชมรม, อ.กําแพงแสน ๒๖ ชมรม,
อ.ดอนตูม ๑๐ ชมรม และ อ.พุทธมณฑล ๗ ชมรม จํานวนสมาชิกทั้งสิ้นรวม ๕๙,๗๒๓ คน
จังหวัดนครปฐม มีสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม (ตั้งอยู่ ณ ม.๕ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม)
 เป็นสถานสงเคราะห์คนชราสําหรับชายและหญิง รับผู้สูงอายุได้จํานวน ๙๐ คน
๒. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) (ตั้งอยู่ ณ ม.๓ ถ.นครชัยศรีห้วยพลู ต.วัดสําโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)
 เป็นสถานสงเคราะห์คนชราสําหรับหญิงล้วน รับผู้สูงอายุได้จํานวน ๗๐ คน
(ข้อมูล : สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสํานักปลัด อบจ.นครปฐม)

..๑๐..
 ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากข้อมูลสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่มของสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม เปรียบเทียบระหว่าง
เดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๓ กับเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ พบว่า คดีที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔
โดยแยกเป็น
๑. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ มีการแจ้งความ จํานวน ๖๖ คดี จับกุมได้ ๕๒ ราย
๒. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ๔๑๒ คดี จับกุมได้ ๒๖๖ ราย
๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ๑,๐๘๘ คดี จับกุมได้ ๕๙๓ ราย
๔. คดีที่น่าสนใจ ๕๘๙ คดี จับกุมได้ ๒๑๑ ราย
๕. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ๙,๖๒๗ คดี จับกุมได้ ๑๐,๗๐๓ ราย
สําหรับคดีที่มีสัดส่วนของการแจ้งความค่อนข้างสูง คือ คดียาเสพติดให้โทษ คดีลักทรัพย์ และ
คดีการพนัน ตามลําดับ

๔) ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
 ทรัพยากรดิน
ดินในจังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนในระดับและอายุต่าง ๆ กัน
โดยเกิดขึ้นจากอิทธิพลของตะกอนลําน้ํา และตะกอนน้ํากร่อย ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึง
ค่อนข้างสูง และมีความเหมาะสมต่อการกสิกรรม
พื้ น ที่ ด้ า นตะวั น ตกของจั ง หวั ด เป็ น พื้ น ที่ ด อน มี ก ารระบายน้ํา ของดิ น ดี ดิ น มี ศั ก ยภาพ
เหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น
พื้นที่ของจังหวัดทางด้านตะวันออกตอนกลาง และตอนใต้ เป็นที่ราบลุ่มต่ํา มีการระบายน้ําของ
ดินเลว ดินจะมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าว นอกจากนี้ เป็นดินที่มีการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน โดยการ
ยกร่องถาวร มีความเหมาะสมต่อการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผัก
(ข้อมูล : สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม)
 ป่าไม้
จังหวัดนครปฐม ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ มีเพียงไม้ที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า ซึ่งได้แก่ ไม้สัก จํานวน
๒,๘๐๐ ไร่ และไม้ยูคาลิปตัส จํานวน ๑,๘๗๐ ไร่ (ของภาคเอกชน)
 ปริมาณน้ําฝน
ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ย้อนหลัง ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) พบว่า ปริมาณน้ําฝนจะอยู่ในช่วง ๑,๐๐๐ - ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดปี ๒๕๕๔
วัดได้ ๑,๒๙๕.๕ มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก ๑๑๑ วัน ส่วนฝนตกน้อยที่สุดในปี ๒๕๕๑ วัดได้ ๑,๐๒๓.๔ มิลลิเมตร
จํานวนวันที่ฝนตก ๑๑๘ วัน

..๑๑..

 การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน
๑. วัดพระปฐมเจดีย์
๒. วัดพระประโทณเจดีย์
๓. เมืองเก่ากําแพงแสน
๔. พระราชวังสนามจันทร์
๕. วัดพระเมรุ

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอําเภอเมืองนครปฐม
๑. องค์พระปฐมเจดีย์
๒. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
๓. พระราชวังสนามจันทร์
๔. พระประโทณเจดีย์
๕. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตอําเภอสามพราน
๑. วัดไร่ขิง
๒. สวนสามพราน
๓. ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
๔. ตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย
๕. ล่องเรือชมสวนเกษตร

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตอําเภอนครชัยศรี
๑. วัดกลางบางแก้ว
๒. ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง
๓. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
๔. อุทยานปลาวัดห้วยพลู
๕. พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย
๖. เจษฎา เทคนิค มิวเซียม

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตอําเภอกําแพงแสน
๑. เมืองเก่ากําแพงแสน
๒. สวนป่าสมุนไพร วัดปลักไม้ลาย
๓. โดมอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ
(อยู่ใน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน)

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตอําเภอบางเลน
๑. หมู่บ้านไทยโซ่ง
๒. ตลาดน้ําลําพญา
๓. ตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒
๔. แอร์ออร์คิดส์

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตอําเภอพุทธมณฑล
๑. พุทธมณฑล
๒. เรือนไทย
๓. โอฬาร เลค วอร์เตอร์สกี
๔. ล่องเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์
(ข้อมูล : สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๔)

๕) ด้านการบริหารจัดการที่ดี
 การบริหารราชการ
จังหวัดนครปฐม แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
๑) หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) มีจํานวน ๖๖ หน่วยงาน
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ๔๘ หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๔
หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระ ๑๔ หน่วยงาน

..๑๒..
๒) หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด มีจํานวน ๓๑
หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ๒๑ หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๕
หน่วยงาน ระดับอําเภอ แบ่งเป็น ๗ อําเภอ ๑๐๖ ตําบล ๙๓๐ หมู่บ้าน
๓) หน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร
๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง เทศบาลตําบล ๑๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล ๙๗ แห่ง และมีชุมชน
๒๑๓ ชุมชน
 องค์กรพัฒนาภาคเอกชน
จังหวัดนครปฐมมีองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ
และสั ง คมโดยรวมของจั ง หวั ด ในการที่ จ ะส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาจั ง หวั ด หลายองค์ ก ร
ได้ แ ก่
สโมสรไลออนส์ จํานวน ๓ แห่ง สโมสรโรตารี่ จํานวน ๗ แห่ง นอกจากนี้ยังมีองค์กรภาคเอกชนที่เป็นกําลังหลัก
ร่วมกับภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครปฐมอีก ๓ องค์กร ได้แก่
หอการค้าจังหวัดนครปฐม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และชมรมธนาคารจังหวัดนครปฐม
(ข้อมูล : แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖)

๖) ด้านการบริการสาธารณะ
 โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง
๑) ระบบขนส่งทางบก
ทางรถยนต์ มีเส้นทางเดินรถ จํานวน ๖๑ เส้นทาง มีถนนทางหลวง
แผ่นดินสายหลัก จํานวน ๖ เส้นทาง ได้แก่
๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑ (เพชรเกษม) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘
๒. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑
๓. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓
๔. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
๕. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕
๖. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙๗ และ ๓๕
ทางรถไฟ มีเส้น ทางรถไฟ ๔ เส้น ทาง เพื่ อไปสู่ภ าคเหนื อ,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยทุกขบวนที่เปิดเดินในเส้นทางสายใต้จะผ่านจังหวัดนครปฐม
มีสถานีจํานวน ๙ สถานี กับ ๒ ที่หยุดรถ ดังนี้.สถานี
๑. สถานีศาลายา
๒. สถานีวัดสุวรรณ
๓. สถานีบ้านคลองมหาสวัสดิ์
๔. สถานีวัดงิว้ ราย
๕. สถานีนครชัยศรี
๖. สถานีท่าแฉลบ
๗. สถานีต้นสําโรง
๘. สถานีนครปฐม
๙. สถานีโพรงมะเดื่อ
ที่หยุดรถ
๑. ที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ ๒. ที่หยุดรถโรงเรียนการบิน

..๑๓..
๒) ระบบขนส่งทางน้ํา เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าภาคการเกษตรภายในภาคกลาง
จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ซึ่งมีแม่น้ํา/ลําคลอง ที่ใช้ในการคมนาคม และใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตร เป็นจํานวนมาก
นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐม ยังมีสนามบินของโรงเรียนการบินกําแพงแสน ซึ่งเป็นสนามบินใน
ราชการกองบินกองทัพอากาศ ตั้งอยู่ที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 แหล่งน้ํา
มีแหล่งน้ําประกอบด้วยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาที่สร้างแล้วเสร็จ จํานวน ๘ โครงการ
มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ๑,๐๓๖,๖๒๖ ไร่ หรือ ร้อยละ ๗๖.๔๙ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
ในจังหวัดนครปฐม มีคลองส่งน้ํา จํานวน ๘๗ สาย, คลองระบายน้ํา จํานวน ๑๐๙ สาย,
คลองส่งน้ําและคลองระบายน้ํา จํานวน ๑๖ สาย และคลองธรรมชาติ จํานวน ๓๐ สาย
(ข้อมูล : สํานักงานโครงการชลประทานนครปฐม)
 การประปา
ระบบการประปาของจังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น ๒ แห่ง ดังนี้
๑. การประปาในเขตเทศบาลเมือง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม
๒. การประปาในเขตสามพราน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน
จําหน่ายน้ําประปาในเขตเทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลตําบลนครชัยศรี เทศบาลตําบล
อ้อมใหญ่ และเทศบาลตําบลบางกระทึก
สําหรับท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะมีระบบประปาหมู่บ้านทั้งที่เป็นของท้องถิ่นเอง และ/หรือ
จัดซื้อจากบริษัทเอกชน เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค
 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าเป็นการสาธารณูปโภคที่ได้พัฒนาขยายบริการไปสู่ภูมิภาค/ท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
สําหรับจังหวัดนครปฐมปัจจุบันทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึง ทั้งนี้โดยระบบโครงข่ายสายส่ง และสถานีจ่ายไฟฟ้า
กระจายอยู่ทั่วไป มีจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าครอบคลุมและใช้ไฟแล้วทุกหมู่บ้านทั้งหมด ๙๓๐ หมู่บ้าน
 การสื่อสาร
๑) การไปรษณีย์
เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้กับประชาชนทั่วไป การพัฒนาระบบการไปรษณีย์นับว่าเจริญ
ก้าวหน้ามาก และได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น เนื่องจากราคาค่าบริการยังอยู่ในขั้นต่ํา มีความปลอดภัย
และรวดเร็วถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน
จังหวัดนครปฐมมีที่ทําการไปรษณีย์ จํานวน ๑๓ แห่ง กระจายอยู่ในทุกอําเภอ และมีที่ทําการ
ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน อีกจํานวน ๓๓ แห่ง

..๑๔..
๒) โทรคมนาคม
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ และสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาครัฐและภาคธุรกิจ
การค้าและอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของจังหวัดนครปฐม ที่ทําการสื่อสาร
โทรคมนาคมนครปฐม ซึ่งรับผิดชอบงานด้านบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ ได้ทําการเปิดและขยายโครงข่ายงาน
บริการตามความเหมาะสม
โทรศัพท์ภายในประเทศในโครงข่ายของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ปี ๒๕๕๓ มีจํานวนเลขหมาย
ที่มีไว้ให้บริการ จํานวน ๗๖,๘๘๓ เลขหมาย
(ข้อมูล : สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม)
๓) สถานีวิทยุ
จังหวัดนครปฐมมีสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๑๒ กําแพงแสน ระบบ AM กําลังส่ง
๑๐ กิโลวัตต์ ที่ออกอากาศให้บริการข่าวสาร สาระและบันเทิง แก่ประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐม และภาคกลาง
๑๒ จังหวัด
๔) การสื่อสารมวลชน
ลักษณะการสื่อสารมวลชนจังหวัดนครปฐม แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑. สื่อวิทยุโทรทัศน์ มีผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจําจังหวัด ช่อง ๓, ๕, ๗, ๙, ทีวีไทย PBS และเคเบิ้ลทีวี
(บริการในเขตเทศบาลนครนครปฐม)
๒. สื่อวิทยุกระจายเสียงมี ๑ สถานี คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๑๒ กําแพงแสน
๓. สื่อหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ในจังหวัดนครปฐมมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นจํานวนมาก
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์, เสรีไทย, พลังธรรม, บ้านเมืองนิวส์, อัศจรรย์, ยุคใหม่, ปฐมโพสต์,
นครปฐมนิวส์, ผู้นําก้าวหน้า, กําแพงนิวส์, กระแสข่าว, ลําพยา, ไร่ขิงนิวส์ และพลังชน
๔. สื่อวิทยุชุมชนในจังหวัดนครปฐม มีจํานวนทั้งสิ้น ๕๒ แห่ง แบ่งเป็นวิทยุชุมชนในเขตพื้นที่
อ.เมืองนครปฐม ๑๕ แห่ง, อ.สามพราน ๑๖ แห่ง, อ.นครชัยศรี ๗ แห่ง, อ.บางเลน ๕ แห่ง, อ.กําแพงแสน
๕ แห่ง, อ.ดอนตูม ๓ แห่ง และ อ.พุทธมณฑล ๑ แห่ง

ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ได้จัดทําขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘–๑๐ สังคมไทยได้
อัญเชิญหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้มีคุณภาพ มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นธรรม การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และ
ระดับประเทศ พัฒนาสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย
มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

 พันธกิจ
๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและมีคุณภาพ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะ และการดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๔. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

..๑๖..

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการ
ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การ
ผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ

 เป้าหมายหลัก
๑. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคม/สัดส่วนผู้อยู่
ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน
๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๐
๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ
๑) การสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม
๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วน สามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม
และมี ส่ ว นร่ ว มในเชิ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
ขีด ความสามารถของชุม ชนในการจัด การปัญ หาด้ว ยตนเอง สนับ สนุน กลุ่ม อาชีพ ส่ง เสริม ให้ภ าคเอกชน
ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม ส่งเสริมบทบาทสตรีทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น

..๑๗..
๔) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ ข องสั ง คม และเสริ ม สร้ า งการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส มี ร ะบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ให้ความสําคัญกับ
๑) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกช่วงวัย พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างจิตสํานึกให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน
๒) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม เสริมสร้างสุข
ภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง สร้างการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ
๓) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม พัฒนาบทบาทของสถาบัน
หลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ยอมรับความแตกต่างที่
หลากหลายของวัฒนธรรม และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม

๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ให้ความสําคัญกับ
๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง พัฒนา/เสริมสร้างองค์
ความรู้ที่เหมาะสมทางการเกษตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง
๓) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ส่งเสริมภาคเอกชน/องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้า
เกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
๔) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
๕) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้/ป่าไม้ โดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการทําการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหาร ส่งเสริมพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารแก่เกษตรและชุมชนอย่างเป็นระบบ

..๑๘..
๖) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ภาครัฐมีการประสานความร่วมมือและบูรณาการการ
ทํางานอย่างจริงจัง

๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ให้ความสําคัญกับ
๑) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นการนําความคิด
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา ไปพัฒนา ต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้ง
เชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน
๒) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และ
เป็นธรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ
๓) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดสรรและการบริหารงบประมาณ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม ให้ความสําคัญกับ
๑) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ให้ความสําคัญกับ
๑) การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา
ต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ
๒) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทําแผนที่
และจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความ
พร้อม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
๓) การควบคุมและลดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน
พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย พัฒนาระบบเตือนภัย และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ
๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ โดยพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ

..๑๙..



การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)
สู่การปฏิบัติ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ : มุ่งสร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนัก
ยอมรับ และบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ระดับต่าง ๆ พัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ประชาชนมี
บทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทําระบบการติดตาม
ประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ที่สามารถนําไปใช้กํากับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

มีเหตุผล

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน)

นําสู่

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม

สมดุล / มั่นคง / เป็นธรรม / ยั่งยืน

..๒๐..

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
 นโยบายรัฐบาล
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (นายกฯ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ แบ่งการดําเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ
๑. ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก และ
๒. ระยะการบริหารราชการ ๔ ปีของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟืน้ ฟูประชาธิปไตย
๒. กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม และ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
๔. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
๕. เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสูพ่ นื้ ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๖. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
๗. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง
๘. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซือ้ ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
- พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย
- ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และผูจ้ บการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท
- จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ
- ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนของประชาชน ได้แก่ บ้านหลังแรก และรถยนต์คันแรก
๙. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบคุ คล ให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือร้อยละ ๒๐ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
- เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ ๑ ล้านบาท
- จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท
- จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ
- จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
๑๑. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑๒. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทัง้ ในและนอกประเทศ

..๒๑..
๑๓. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการ
ผลิตสินค้าในท้องถิ่น
๑๔. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๓๐ บาทรักษา
ทุกโรค ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
๑๕. จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยทดลองดําเนินการในโรงเรียนนําร่องสําหรับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม
๑๖. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยมีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ

๒) ระยะการบริหารราชการ ๔ ปีของรัฐบาล (เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น)
๑. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๑.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑.๒ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ โดยระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถ
ดําเนินร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยต่าง ๆ
๑.๓ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผูห้ ลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลทีไ่ ม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบป้องกันและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม
๒. นโยบายเศรษฐกิจ
๒.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
๒.๑.๑ ให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
๒.๑.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๒.๑.๓ ส่งเสริมและรักษาวินยั การคลัง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการรายได้ในท้องถิ่นเพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากส่วนกลาง
๒.๒ นโยบายสร้างรายได้
๒.๒.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ
๒.๒.๒ ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหาร
๒.๒.๓ เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพ และรายได้สูงให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง เป็นระบบ
๒.๒.๔ ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเงิน
๒.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
๒.๓.๑ ภาคเกษตร
๑) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสตั ว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
๒) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ําธรรมชาติ
๓) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็ง
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๔) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพือ่ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
๕) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
๒.๓.๒ ภาคอุตสาหกรรม
๑) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
๒) เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้
๒.๓.๓ ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว
๑.๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
๑.๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สนับสนุนให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
๑.๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
๑.๔) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว
๑.๕) พัฒนาด้านการตลาด/ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์
๒) การพัฒนาภาคบริการ
๒.๑) เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ ทักษะทั้งด้าน
ภาษา มาตรฐานการบริการ และการจัดการ
๒.๒) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศกั ยภาพ
๓) การพัฒนากีฬา
๓.๑) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ
๓.๒) จัดให้มีทนุ การศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถ
๓.๓) พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
๒.๓.๔ การตลาด การค้า และการลงทุน
๑) ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่
๒) พัฒนาสินค้าและบริการทีส่ ร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การผลิตสินค้าและบริการ
๓) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการตลาด
๒.๔ นโยบายโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนาระบบรางเพือ่ ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบ
ขนส่งสินค้าและบริการ
๒.๔.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้าอย่างทั่วถึง
เพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง
๒.๔.๒ ขยายการให้บริการ และการเข้าถึงบริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
ครอบคลุม และเท่าเทียมกัน
๒.๔.๓ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
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๒.๕ นโยบายพลังงาน
๒.๕.๑ ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก
๒.๕.๒ ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ
๒.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ
๒.๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๓.๑ นโยบายการศึกษา
๓.๑.๑ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม
๓.๑.๒ เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
๓.๑.๓ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
๓.๒ นโยบายแรงงาน
๓.๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทําในระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลตําแหน่งงานว่างได้โดยสะดวก
๓.๒.๒ เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ
๓.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๓.๓.๑ พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน
ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
๓.๓.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
๓.๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเล่นกีฬา
๓.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๓.๔.๑ เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนํา ในการร่วมเทิดทูนสถาบัน
หลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓.๔.๒ อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
๓.๔.๓ สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้
๑) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง
๒) ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม
๓.๔.๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
๓.๔.๕ ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน
๓.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๓.๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคง อบอุ่น
๓.๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
๓.๕.๓ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค

..๒๔..
๓.๕.๔ เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓.๕.๕ ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบตั ิเหตุจราจรให้น้อยที่สุด โดยน้อมนําหลักการแก้ไข
ปัญหาจราจรตามแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติ และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดําเนินการในทุกพื้นที่
๔. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
๔.๒ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึก
๔.๓ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
๔.๔ สร้างภูมคิ ุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
๔.๕ พัฒนาองค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและลดมลพิษ จัดหาบุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๕.๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
๕.๒ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
๖. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๖.๑ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรือ่ งพรมแดน
๖.๒ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
๗. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
๗.๑.๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้าง
นวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
๗.๑.๒ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๗.๑.๓ สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบ มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่ง
ร่วมกันจัดบริการสาธารณะบางอย่าง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่จะต้องร่วมกันทํา โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการงบประมาณ
และบุคลากรของท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับภารกิจ และให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน
๗.๑.๔ พัฒนาระบบราชการให้โปร่งใสขึ้น พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ

..๒๕..
๗.๑.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยร่วมกําหนดนโยบาย
วางแผนการพัฒนาทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา
แนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
๗.๒ กฎหมายและการยุตธิ รรม
๗.๒.๑ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทัง้ การ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน การกระจายโอกาสการเข้าถึงความ
ยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็ง/ยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บา้ น
๗.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุก โดยรณรงค์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงและรับข้อมูลสารสนเทศ
๗.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
๗.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ด้วยการเชื่อมโยง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทนั สมัย
๗.๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
๗.๓.๓ ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระ เสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณ และการสร้างดุลยภาพของข่าวสาร

..๒๖..

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ.๒๕๕๖)
 วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม
“ เป็นหนึง่ ด้านสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นเมืองน่าอยูท่ ี่มีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ”

 พันธกิจ
๑. พัฒนาการผลิตและส่งออกด้านอาหาร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัย
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม
๓. สังคมเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
๔. ทรัพยากรธรรมชาติมคี วามสมดุล อุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมน่าอยู่
๓ ประเด็นยุทธศาสตร์

๗ เป้าประสงค์

๑. เป็นแหล่งผลิต จําหน่าย
และส่งออกสินค้าเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานสากล
และปลอดภัย

๑. เพิ่มมูลค่าและการส่งออกสินค้า
เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรม
๒. เพิ่มจํานวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการอาหาร
สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
ที่ได้รับมาตรฐานสากล

๒. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมความมั่นคงและ
ปลอดภัย รวมถึงอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่

๑๒ กลยุทธ์

๑. พัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารสินค้าเกษตร
และเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล
๒. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ด้วยการพัฒนา
กระบวนการแปรรูปและการบรรจุหีบห่อ
๓. พัฒนาระบบการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
๔. เสริมสร้างเครือข่ายการศึกษา และการเรียนรู้
การประสานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่
ปลอดภัย
๓. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
และบริการการท่องเที่ยว
๖. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านทรัพยากรท่องเที่ยว
๔. เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวทั้ง
๗. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่
ชาวไทยและต่างชาติ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
๘. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
๙. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑๐. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
๖. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ ๑๑. อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน
ดูแลรักษาให้เกิดความสมดุล
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
๗. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ สะอาด ๑๒. พัฒนาด้านความมั่นคง คุณภาพชีวิต
ครอบครัว ชุมชน รวมถึงสร้างมาตรฐาน
ลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส่วนที่ ๓
ศักยภาพของจังหวัดนครปฐม
ศักยภาพของจังหวัดนครปฐม
" ลักษณะการพัฒนา
จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทําให้เป็นพื้นที่เป้าหมายของ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้จังหวัด
นครปฐม เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตก และเป็นจุดเริ่มต้นของประตูสู่ภาคใต้ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ประกอบกับจังหวัดนครปฐมมีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่าน ทําให้สภาพดินและแหล่งน้ํามีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเลือก
พืชเศรษฐกิจมาปลูกเป็นพืชเสริมรายได้แก่เกษตรกรได้มากมายหลายชนิด
จากการกระจายความเจริญของกรุงเทพมหานคร และการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าสู่จังหวัดนครปฐม
ทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมขยายตัวในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอุตสาหกรรม
ด้านการบริการ ด้านการศึกษา มีสถาบันการเงินอยู่จํานวนมาก ทําให้สะดวกในการประกอบกิจกรรมทาง
พาณิชยกรรม
จากลักษณะทางการพัฒนาดังกล่าว
ทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรม การบริการ พาณิชยกรรม และเกษตรกรรมผสมผสานที่เอื้อต่อภาคอุตสาหกรรม ทําให้เศรษฐกิจ
จังหวัดนครปฐม มีการขยายตัว และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

" ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้วยหลักการ SWOT Analysis พบว่า จังหวัดนครปฐมมีศักยภาพที่
โดดเด่นสําคัญ ดังนี้
- ด้านที่ตั้ง เป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีระบบโครงข่ายการคมนาคม
ทั้งทางบก และทางน้ํา เอื้ออํานวยประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านแหล่งน้ํา มีแม่น้ําสายสําคัญหล่อเลี้ยง และตอบสนองความต้องการทั้งในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และการบริโภคของประชาชน ได้แก่ แม่น้ําท่าจีน และมีระบบชลประทานครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่
- ด้านคุณภาพดิน มีพื้นที่อดุ มสมบูรณ์เหมาะสมกับการทําการเกษตร ทั้งการทํานา ทําสวน
ทําไร่ ปศุสัตว์ และการประมง
- ด้านการเกษตรอุตสาหกรรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารสู่ครัวโลก มีโรงงานอุตสาหกรรมแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย พืชไร่ พืชผัก ผลไม้ กล้วยไม้ และมีสกุ รประมาณ
๑.๒ ล้านตัว

..๒๘..
- ด้านการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ การเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และการกีฬา
- ด้านการศึกษา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่เกือบทุกสถาบัน เช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปากร มหิดล คริสเตียน ราชภัฎ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาลัยต่าง ๆ
รวมทั้งสถาบันการศึกษาของตํารวจ และทหาร ๔ เหล่าทัพ

สรุปผลการทบทวน SWOT Analysis ศักยภาพของจังหวัดนครปฐม
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength:S)
๑. เป็นจังหวัดปริมณฑล ใกล้กับกรุงเทพฯ
ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมและการขนส่งสะดวก
๒. มีทรัพยากรดินและน้ําที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม
๓. เป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค
โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม
๔. เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค โดยมี
มหาวิทยาลัยชั้นนํา อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม่ ีวิทยาเขตอยู่ในพื้นที่
๕. เป็นพื้นที่อารยธรรมเก่าแก่ ทําให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมจํานวนมาก
๖. เป็นแหล่งสมุนไพร และแพทย์แผนไทยจาก
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เป็นทางเลือกในการบริการ
การท่องเที่ยว
๗. มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
และเป็นที่นยิ มจํานวนมาก

จุดอ่อน (Weakness:W)
๑. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทําให้มีการใช้สารเคมีดา้ น
การเกษตรเป็นจํานวนมาก
๒. ขาดตลาดกลางกล้วยไม้ ซึง่ เป็นสินค้าเกษตรที่สร้าง
รายได้ และเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญอย่างหนึ่งของ
จังหวัด
๓. เกษตรกรขาดการสืบทอดองค์ความรู้ และอาชีพจาก
รุ่นสู่รุ่น ส่งผลต่อเสถียรภาพของภาคเกษตรกรรมใน
พื้นที่
๔. มีปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะน้ําเสียและวัชพืชทางน้ํา
อย่างผักตบชวา และปัญหามลภาวะทางกลิ่นจากขยะ
ปศุสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรม
๕. ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาการผลิต ทําให้
เกิดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ส่งผลให้มปี ริมาณ
แรงงานต่างด้าวไหลเข้ามาในพื้นที่จํานวนมาก
๖. ไม่มีการพัฒนาผังเมือง และขาดความเข้มข้นในการ
บังคับใช้ ส่งผลต่อปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๗. ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๘. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
๙. ขาดการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการร่วมทํากิจกรรม
สาธารณะ

..๒๙..

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity:O)
๑. นโยบายรัฐบาลในการเป็นแหล่งอาหารไปสู่
ครัวโลก ส่งผลดีต่อการเป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตร และอาหารของจังหวัด
๒. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมตลาดการค้ากับ
ต่างประเทศ ทําให้เป็นโอกาสต่อภาคการผลิต
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรของจังหวัด
๓. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ ส่งผลให้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในที่
ต่าง ๆ มากขึ้น
๔. กระแสให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพ และ
ความสนใจในด้านการแพทย์ทางเลือก ส่งผลดี
ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยงของจังหวัด

อุปสรรค (Threat:T)
๑. โทรศัพท์ยังใช้ระบบทางไกล ทําให้มีต้นทุนในการ
ติดต่อสื่อสารที่สูงขึ้น
๒. ระบบการค้าปลีกข้ามชาติ ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายย่อยของจังหวัด
๓. นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการ
จัดทําแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
๔. การควบคุมปริมาณน้ําจากพื้นที่อื่น ส่งผลให้จังหวัด
นครปฐมประสบภาวะน้ําท่วมขังเป็นระยะเวลานาน
ในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการทําการเกษตร

(ข้อมูล : กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด สํานักงานจังหวัดนครปฐม)

ส่วนที่ ๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“ นครปฐมเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๖ ด้าน ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
และส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา
- สร้างและส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และงานรัฐพิธี
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว
สถานศึกษา และชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ แก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด

..๓๑..
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และมลภาวะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บํารุงรักษาแม่น้ําลําคลอง แหล่งน้ําต่าง ๆ และการป้องกันน้ําท่วม
และน้ําเสีย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การดูแลรักษาที่สาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ทมี่ ีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของ
บุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุงและพัฒนารายได้
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

..๓๒..
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา
ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ และระบบบําบัดน้ําเสีย และซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบจราจร
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า - ประปา
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และ
ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาแหล่งน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอื่น ๆ

ส่วนที่ ๕ โครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
(เป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปจะดําเนินการร่วมกัน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน.......................................
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