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องค์ประกอบแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห์
2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม
2.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม
2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
3) แนวทางการพัฒนา
4) แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief)
(1) แผนงาน (ชุดโครงการ)
(2) โครงการ
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ [แบบ จ.1]
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) [แบบ จ.1-1]
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
ภาคผนวก ข สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561-2565)
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จานวนปริมาณน้าฝนเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2556 – 2560)
จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 - 2560
จานวนประชากร รายอาเภอและเทศบาล พ.ศ. 2558 - 2560
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2556 – 2560
สถิติผู้ใช้น้า ปริมาณการผลิต และการจาหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครปฐม ปี 2555 – 2560
การถ่ายโอนอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนสายทางจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม (GPP) ณ ราคาประจาปี
อัตราการขยายตัว GPP จังหวัดนครปฐม
แสดงข้อมูลปลูกพืชจังหวัดนครปฐม ปี 2558 - 2560
พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลค่าผลผลิต ของข้าวนาปี
พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลค่าผลผลิต ของข้าวนาปรัง
พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลค่าผลผลิต ของอ้อยโรงงาน
พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลค่าผลผลิต ของกล้วยไม้
พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลค่าผลผลิต ของส้มโอ
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจทั่วไปของจังหวัดนครปฐม
มูลค่าภาคเกษตรกรรมของนครปฐม เมื่อเทียบกับจังหวัดในกลุ่มภาคกลางปริมณฑล
ประเภทและจานวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า/ ผู้ประกอบการ (ราย)
จานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ฟาร์ม) ปี พ.ศ. 2558 – 2560
ผลผลิตและมูลค่าจากการผลิตภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จังหวัดนครปฐม
จานวนปศุสัตว์และจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของจังหวัดนครปฐม ปี 2556-2560
ข้อมูลอุตสาหกรรมทั่วไป จังหวัดนครปฐม
อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดนครปฐม
ศักยภาพของอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีความโดดเด่นและขยายตัวสูง
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม
สถิติการท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2555 - 2560
จานวนสถานบริการสาธารณสุขในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จาแนกรายอาเภอจังหวัดนครปฐม ปี 2560
จานวนสถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จาแนกรายอาเภอจังหวัดนครปฐม ปี 2561
จานวนและอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชากร
ของจังหวัดนครปฐม ปี 2561
จานวนและอัตราของสถิติชีพต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม
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ตาราง 1-31 จานวน และอัตราการตายต่อประชากร 100,000 คน ตามลาดับของกลุ่มสาเหตุการ
ตาย 10 กลุ่มแรก จังหวัดนครปฐมปี 2560 - 2561
ตาราง 1-32 จานวน และอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุ 10 อันดับแรก
จังหวัดนครปฐม ปี 2559– 2561
ตาราง 1-33 จานวน และอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุ 10 อันดับแรก
จังหวัดนครปฐม ปี 2559 – 2561
ตาราง 1-34 จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียน/ห้องเรียน ปี
การศึกษา 2561
ตาราง 1-35 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
ตาราง 1-36 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม
ปีการศึกษา 2558 – 2560
ตาราง 1-37 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
ตาราง 1-38 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม
ปีการศึกษา 2558 – 2560
ตาราง 1-39 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
ตาราง 1-40 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม
ปีการศึกษา 2558 – 2560
ตาราง 1-41 เปรียบเทียบจานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานและการบรรจุงาน
(พ.ศ. 2558 – 2560)
ตาราง 1-42 จานวนและร้อยละของประชากรจาแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ
ปี 2556 - 2560
ตาราง 1-43 จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่อยู่ในข่ายกองทุนประกันสังคม
จังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2556 – 2560)
ตาราง 1-44 จานวนสถานประกอบการตาม พรบ.ประกันสังคมและลูกจ้าง
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)
ตาราง 1-45 ร้อยละที่ลดลงของคดียาเสพติด ของจังหวัดนครปฐม ปี 2557 – 2561
ตาราง 1-46 ร้อยละที่ลดลงของคดีอาชญากรรม ของจังหวัดนครปฐม ปี 2557 – 2561
ตาราง 1-47 ข้อมูลราคายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ตาราง 1-48 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม พ.ศ. 2556 - 2560
ตาราง 1-49 สถิติการเกิดสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. 2558 – 2560)
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สถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในภาพรวม 3 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2558 – 2560)
จานวนแหล่งน้า จาแนกตามประเภทแหล่งน้า
ประเภทและจานวนบ่อน้าบาดาลในจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2560
ดัชนีคุณภาพน้าทั่วไป (WQI) แม่น้าท่าจีนตอนกลาง
ดัชนีคุณภาพน้าทั่วไป (WQI) แม่น้าท่าจีนตอนล่าง
ดัชนีคุณภาพน้า (WQI) คลองสาขา
ข้อมูลการจัดเก็บขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ปี 2557 – 2560
เรื่องร้องเรียนแบ่งตามแหล่งกาเนิดมลพิษ
จานวนเรื่องร้องเรียนแบ่งตามปัญหามลพิษ
จานวนเรื่องร้องเรียนแบ่งตามเขตที่เกิดเรื่องร้องเรียน
สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดนครปฐม
ตาราง 1-61 สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม
ตาราง 1-62 ลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
ตาราง 1-63 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2558-2560)
ตาราง 2-1 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม (GPP) ณ ราคาประจาปี
ตาราง 2-2 อัตราการเติบโตสาขาที่มีสัดส่วนของ GPP สูงในช่วงปี 2559 ของจังหวัดนครปฐม
ตาราง 2-3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตาราง 2-4 สถิติการท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดนครปฐม และอัตราการเปลี่ยนแปลงในปี 2560
ตาราง 2-5 สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครปฐม
ตาราง 2-6 ข้อมูลประกอบกราฟตัวชี้วัดการพัฒนา จังหวัดนครปฐม
ตาราง 2-7 วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของประเด็นการพัฒนาที่ 1
ตาราง 2-8 วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของประเด็นการพัฒนาที่ 2
ตาราง 2-9 วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของประเด็นการพัฒนาที่ 3
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ที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดนครปฐม
จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 - 2560
จานวนประชากร รายอาเภอและเทศบาล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม (GPP) ปี 2559
GPP แบบปริมาณลูกโซ่ ในภาพรวมของจังหวัด ภาคเกษตร และภาคนอกเกษตร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) จังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) จังหวัดนครปฐม
โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2559
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) ปี 2559
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) ปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล
ปริมาณผลผลิต และมูลค่าการผลิตข้าวนาปี พ.ศ. 2555 – 2560
ปริมาณผลผลิต และมูลค่าการผลิตข้าวนาปรัง พ.ศ. 2555 – 2560
ปริมาณผลผลิต และมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน พ.ศ. 2555 – 2560
ปริมาณผลผลิต และมูลค่าการผลิตกล้วยไม้ พ.ศ. 2555 – 2560
ปริมาณผลผลิต และมูลค่าการผลิตส้มโอ พ.ศ. 2555 – 2560
สัดส่วนผลผลิตรายจังหวัดต่อผลผลิตรวมของกลุ่มจังหวัด และจานวนพื้นที่ด้าน
เกษตรกรรม
จานวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และจานวนผู้ประกอบการ
ข้อมูลอุตสาหกรรมทั่วไป จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลอุตสาหกรรมหลัก จังหวัดนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดนครปฐม
จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดนครปฐม ปี 2555 – 2560
อัตราการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดนครปฐม
ปี 2555 – 2560
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ปี 2555 – 2560
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม
ปี 2555 – 2560
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม
ปีการศึกษา 2558 – 2560

2
4
6
11
11
12
14
14

แผนภูมิ 1-9
แผนภูมิ 1-10
แผนภูมิ 1-11
แผนภูมิ 1-12
แผนภูมิ 1-13
แผนภูมิ 1-14
แผนภูมิ 1-15
แผนภูมิ 1-16
แผนภูมิ 1-17
แผนภูมิ 1-18
แผนภูมิ 1-19
แผนภูมิ 1-20
แผนภูมิ 1-21
แผนภูมิ 1-22
แผนภูมิ 1-23
แผนภูมิ 1-24
แผนภูมิ 1-25
แผนภูมิ 1-26

14
15
17
18
19
20
21
26
24
33
33
38
45
45
46
46
53
54

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
แผนภูมิที่

ชื่อแผนภูมิ

แผนภูมิ 1-27 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
แผนภูมิ 1-28 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม
ปีการศึกษา 2558 – 2560
แผนภูมิ 1-29 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
แผนภูมิ 1-30 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม
ปีการศึกษา 2558 – 2560
แผนภูมิ 1-31 จานวนผู้ถือครองทาการเกษตรและจานวนเนื้อที่ถือครองทาการเกษตร
(ระดับอาเภอ)
แผนภูมิ 1-32 จานวนแหล่งน้าของจังหวัดนครปฐม ปี 2554 - 2559
แผนภูมิ 1-33 ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2557 - 2560
แผนภูมิ 2-1 อัตราการเติบโตสาขาที่มีสัดส่วนของ GPP สูงในช่วงปี 2559 ของจังหวัดนครปฐม
แผนภูมิ 2-2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
แผนภูมิ 2-3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดนครปฐม เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาค
กลางปริมณฑลและค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP/76 จังหวัด)
แผนภูมิ 2-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) จังหวัดนครปฐม
แผนภูมิ 2-5 ข้อมูลพื้นฐานและพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดนครปฐม
แผนภูมิ 2-6 สินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดนครปฐม (Product Champion)
แผนภูมิ 2-7 การวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าเกษตรของประเทศไทย
แผนภูมิ 2-8 แนวทางการเป็น HUB สินค้าเกษตรของประเทศไทย
แผนภูมิ 2-9 สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครปฐม
แผนภูมิ 2-10 ปิรามิดประชากรจังหวัดนครปฐม ปี 2560
แผนภูมิ 2-11 The Gartner Hype Cycle
แผนภูมิ 2-12 การประยุกต์ใช้ IoT ในปัจจุบัน
แผนภูมิ 2-13 กราฟแสดงภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดนครปฐม
แผนภูมิ 2-14 ภาพแสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของจังหวัด
แผนภูมิ 2-15 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด

หน้า
55
55
56
57
69
71
77
105
106
107
108
109
112
112
113
117
118
125
126
129
134
136

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
ประวัติความเป็นมา
“นครปฐม” เป็นอูํอารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผํนดินสุวรรณภูมิ จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ กลําววําเมืองนครปฐมแตํเดิมนั้นตั้งอยูํริมทะเล เป็นเมืองเกําแกํมีความเจริญรุํงเรือง
มานั บตั้งแตํส มัยสุ วรรณภูมิ และเป็ นราชธานีสํ าคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น นครปฐมเป็นแหลํงเผยแพรํ
อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย๑กลางของความเจริญ มีชนชาติตํางๆ
อพยพเข๎ามาตั้งถิ่นฐานอยูํเป็นจํานวนมาก ตํอมาได๎เกิดความแห๎งแล๎งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ําที่
ไหลผํ านตัว เมื องเปลี่ ย นเส๎ น ทาง ประชาชนจึ งอพยพไปตั้ง หลั กแหลํ งอยูํริ มน้ํ าและสร๎ างเมื องใหมํขึ้ น ชื่ อ
“เมื อ งนครไชยศรี ” หรื อ “ศรี วิ ชั ย ” นครปฐมจึ ง กลายเป็ น เมื อ งร๎ า งมาเป็ น เวลาหลายร๎ อ ยปี จนกระทั่ ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวขณะที่ยังทรงผนวชได๎ธุดงค๑ไปพบพระปฐมเจดีย๑ และทรงเห็นวําเป็น
เจดีย๑องค๑ใหญํไมํมีที่ใดเทียบเทํา ครั้นเมื่อได๎ครองราชย๑ จึงโปรดฯ ให๎กํอเจดีย๑แบบลังกาครอบองค๑เดิมไว๎ โดยให๎
ชื่อวํา “พระปฐมเจดีย๑” ทรงปฏิสังขรณ๑สิ่งตํางๆ ในบริเวณองค๑พระปฐมเจดีย๑ให๎มีสภาพดี และโปรดฯ ให๎ขุด
คลองเจดีย๑บูชาเพื่อให๎การเสด็จมานมัสการองค๑พระปฐมเจดีย๑สะดวกขึ้น
ตํอมาในสมั ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎ าอยูํหั ว ได๎เริ่มกํอสร๎างทางรถไฟสายใต๎ผํ านเมือง
นครปฐมซึ่งขณะนั้นยังเป็นปุารก พระองค๑จึงโปรดฯ ให๎ย๎ายเมืองจากตําบลทํานา อําเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณ
องค๑พระปฐมเจดีย๑เหมือนเชํนครั้งสมัยโบราณ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว โปรดฯ ให๎สร๎างพระราชวังสนามจันทร๑เป็นที่เสด็จ
แปรพระราชฐานและฝึ ก ซ๎ อ มรบแบบเสื อ ปุ า โดยโปรดฯ ให๎ ตั ด ถนนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก หลายสาย รวมทั้ ง สร๎ า ง
สะพานเจริ ญศรั ทธาข๎ า มคลองเจดี ย๑ บู ช าเชื่ อ มระหวํ างสถานี รถไฟกั บองค๑ พระปฐมเจดี ย๑ ตลอดจนสร๎ า ง
พระรํ วงโรจนฤทธิ์ทางด๎ านทิ ศเหนื อขององค๑ พระปฐมเจดี ย๑ และบู รณะองค๑ พระปฐมเจดี ย๑ให๎ สมบู รณ๑ สวยงาม
ดังที่เห็นอยูํในปัจจุบัน และได๎โปรดให๎เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม”


ตราประจาจังหวัด รูปองค๑พระปฐมเจดีย๑มีมงกุฎอยูํที่กลางองค๑พระเจดีย๑
ความหมาย
- เจดีย๑หมายถึงองค๑พระปฐมเจดีย๑ที่พระโสณะและพระอุตระได๎ สร๎างขึ้น แตํเติมแล๎วสร๎างครอบให๎ใหญํ
ขึ้นดังปัจจุบัน
- มงกุฎ หมายถึง สัญลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าอยูํหัว ผู๎ทรงอุปถัมภ๑สร๎างองค๑พระปฐม
เจดีย๑ตํอเติมให๎สูงใหญํสงํางามตามที่ปรากฏอยูํในปัจจุบัน
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คาขวัญประจาจังหวัดนครปฐม
“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี
พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้าท่าจีน”
 ที่ตั้งและอาณาเขต

นครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด๎านตะวันตก ตั้งอยูํบริเวณลุํมแมํน้ําทําจีนในที่ราบลุํมภาค
กลาง โดยอยูํระหวํางเส๎นรุ๎งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส๎นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟิลิปดา มี
พื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,355,204 ไรํ หรือร๎อยละ 0.42 ของประเทศและอันดับที่ 62 ของ
ประเทศ อยูํหํางจากกรุงเทพมหานครไปตามเส๎นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตรหรือตามเส๎นทางถนนบรม
ราชชนนี (ถนนปิ่นเกล๎า–นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส๎นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตํอกับอําเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต๎
ติดตํอกับอําเภอกระทุํมแบน อําเภอบ๎านแพ๎ว จังหวัดสมุทรสาคร
และอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดตํอกับอําเภอไทรน๎อย อําเภอบางใหญํ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
และเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตํอกับอําเภอบ๎านโปุง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
และอําเภอทํามะกา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
แผนภูมิ 1-1 ที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดนครปฐม
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 สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบถึงคํอนข๎างราบเรียบ ไมํมีภูเขา
และปุาไม๎ ระดับความแตกตํางของความสูงของพื้นที่อยูํระหวําง 2-10 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสูํทิศใต๎ และตะวันตกสูํตะวันออกมีแมํน้ําทําจีนไหลผํานจากทิศเหนือลงสูํ
ทิศใต๎ พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือสํวนใหญํเป็นที่ดอน
สํวนพื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุํม มีที่ดอนกระจายเป็นแหํงๆ และมีแหลํงน้ํากระจาย
สําหรับพื้นที่ด๎านตะวันออก และด๎านใต๎เป็นที่ราบลุํมริมฝั่งแมํน้ําทําจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้น
เพื่อการเกษตรและคมนาคมอยูํมาก พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเล 2-4 เมตร
 สภาพภูมิอากาศ

ปริมาณน้าฝน
จากสถิติข๎อมูลปริมาณน้ําฝนของจังหวัดนครปฐม โดยใช๎ข๎อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม
ย๎อนหลัง 5 ปี (2556–2560) ปริมาณน้ําฝนจะอยูํในชํวง 700 - 1,300 มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดปี 2560 วัดได๎
1,228.0 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 117 วัน สํวนฝนตกน๎อยที่สุดในปี 2557 วัดได๎ 759.7 มิลลิเมตร จํานวน
วันที่ฝนตก 101 วัน รวมวันฝนตกทั้งหมด 426 วัน
ตาราง 1-1 จํานวนปริมาณน้ําฝนเปรียบเทียบย๎อนหลัง 5 ปี (ปี 2556 – 2560)
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560

ปริมาณน้าฝน (มม.)
957.4
759.7
1,175.1
790.6
1,228.0

จานวนวันที่ฝนตก
134
101
90
118
117
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม

อุณหภูมิ
อุณหภูมิในปี 2560 มีฝนตกในฤดูฝน ฤดูหนาวไมํหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 28.54 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด เดือนเมษายน 38.80 องศาเซลเซียส และต่ําสุด เดือนธันวาคม 13.50 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ๑มีคําเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 21 เปอร๑เซ็นต๑
 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร

เขตการปกครอง
จังหวัดนครปฐมแบํงเขตการปกครองออกเป็น 7 อําเภอ 106 ตําบล 904 หมูํบ๎าน สําหรับการบริหาร
ราชการสํวนท๎องถิ่น ประกอบด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง เทศบาลนคร 1 แหํง เทศบาลเมือง 4
แหํง เทศบาลตําบล 18 แหํง และองค๑การบริหารสํวนตําบล 93 แหํง
ประชากร
จํานวนประชากรของจังหวัดนครปฐม ในปี 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 911,492 คน เป็นคนไทย จํานวน
902,798 คน เป็นเพศชาย 432,633 คน เพศหญิง 470,165 คน และคนที่ไมํได๎สัญชาติไทย จํานวน 8,694 คน
เป็นเพศชาย 4,597 คน และเพศหญิง 4,097 คน และครัวเรือนจํานวน 388,284 ครัวเรือน โดยปี 2560 มี
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อัตราที่เพิ่มขึ้น 0.77 ปี 2559 เพิ่มขึ้น 0.63 ซึ่งจํานวนประชากรมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สําหรับอําเภอที่มี
ประชากรมากที่สุด ได๎แกํ อําเภอเมือง รองลงมา ได๎แกํ อําเภอกําแพงแสน และอําเภอนครชัยศรี ตามลําดับ
รายละเอียดดังตาราง
ตาราง 1-2 จํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 - 2560
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560

เพศชาย
423,695
428,006
431,996
434,105
437,230

เพศหญิง
458,489
463,065
467,346
470,903
474,262

รวม
882,184
891,071
899,342
905,008
911,492

จานวนครัวเรือน
347,411
358,652
368,960
379,431
388,284

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2561)

แผนภูมิ 1-2 จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 - 2560
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ตาราง 1-3 จานวนประชากร รายอาเภอและเทศบาล พ.ศ. 2558 - 2560
อาเภอ
อําเภอเมืองนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
อําเภอนครชัยศรี
อําเภอดอนตูม
อําเภอบางเลน
อําเภอสามพราน
อําเภอพุทธมณฑล
เทศบาลตําบลบางกระทึก
เทศบาลเมืองกระทุํมล๎ม
เทศบาลเมืองไรํขิง
เทศบาลตําบลคลองโยง
เทศบาลตําบลศาลายา
เทศบาลตําบลอ๎อมใหญํ
เทศบาลเมืองสามพราน
เทศบาลตําบลลําพญา
เทศบาลตําบลรางกระทุํม
เทศบาลตําบลบางหลวง
เทศบาลตําบลบางเลน
เทศบาลตําบลสามงําม
เทศบาลตําบลห๎วยพลู
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
เทศบาลตําบลกําแพงแสน
เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ
เทศบาลตําบลธรรมศาลา
เทศบาลตําบลดอนยายหอม
เทศบาลนครนครปฐม
รวม

ชาย
84,028
58,213
47,530
16,773
38,611
45,675
8,422
5,380
11,653
13,680
4,609
5,881
11,491
9,206
948
1,089
1,088
4,110
6,671
994
3,811
3,371
5,085
3,445
3,161
37,071
431,996

2558
หญิง

รวม

91,190 175,218
62,485 120,698
52,081
99,611
17,551
34,324
39,495
78,106
49,823
95,498
9,752
18,174
6,132
11,512
13,444
25,097
15,375
29,055
5,049
9,658
5,505
11,386
12,557
24,048
8,692
17,898
1,048
1,996
1,178
2,267
1,173
2,261
4,163
8,273
7,091
13,762
1,100
2,094
4,435
8,246
3,748
7,119
5,559
10,644
3,812
7,257
3,380
6,541
41,528
78,599
467,346 899,342

ชาย

2559
หญิง

84,829
58,368
47,752
16,849
38,774
46,036
8,655
5,510
11,962
14,134
4,704
5,613
11,483
9,157
947
1,090
1,085
4,137
6,680
1,011
3,806
3,322
5,127
3,426
3,162
36,486
434,105

91,822
63,089
52,401
17,667
39,604
50,364
10,018
6,340
13,924
15,946
5,186
5,374
12,563
8,694
1,035
1,177
1,157
4,203
7,139
1,123
4,440
3,709
5,607
3,771
3,385
41,165
470,903

รวม

ชาย

176,651 85,774
121,457 58,508
100,153 47,983
34,516 16,987
78,378 38,873
96,400 46,416
18,673
8,946
11,850
5,648
12,319
25,886
30,080 14,679
9,890
4,809
10,987
5,626
24,046 11,426
17,851
9,111
1,982
948
2,267
1,077
2,242
1,071
8,340
4,149
13,819
6,696
2,134
1,023
8,246
3,807
7,031
3,314
10,734
5,129
7,197
3,417
6,547
3,171
77,651 36,323
905,008 437,230

2560
หญิง

รวม

92,718
63,517
52,731
17,772
39,755
50,780
10,429
6,481
14,281
16,520
5,337
5,316
12,537
8,638
1,036
1,170
1,134
4,211
7,170
1,134
4,441
3,742
5,620
3,764
3,366
40,662
474,262

178,492
122,025
100,714
34,759
78,628
97,196
19,375
12,129
26,600
31,199
10,146
10,942
23,963
17,749
1,984
2,247
2,205
8,360
13,866
2,157
8,248
7,056
10,749
7,181
6,537
76,985
911,492

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2561)
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แผนภูมิ 1-3 จํานวนประชากร รายอําเภอและเทศบาล

สมาชิกเฉลี่ยตํอครัวเรือน จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จําแนกรายอําเภอ ดังนี้
1) อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 2.48 คน
2) อําเภอกําแพงแสน จํานวน 3.28 คน
3) อําเภอนครชัยศรี จํานวน 2.58 คน
4) อําเภอดอนตูม จํานวน 3.28 คน
5) อําเภอบางเลน จํานวน 2.85 คน
6) อําเภอสามพราน จํานวน 1.68 คน
7) อําเภอพุทธมณฑล จํานวน 1.89 คน
จํ า นวนประชากรเด็ ก อายุ ต่ํ า กวํ า 18 ปี รวมทั้ ง สิ้ น 180,973 คน (เพศชาย 93,035 คน
เพศหญิง 87,938 คน) แบํงเป็นสัดสํวนของเด็กแยกตามชํวงวัย ดังนี้
1) เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (อายุ 0 – 5 ปี) จํานวน 55,966 คน (เพศชาย 28,792 คน เพศหญิง
27,174 คน)
2) เด็กในวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ ( อายุ 6 - 15 ปี) จํานวน 103,779 คน (เพศชาย
53,370 คน เพศหญิง 50,409 คน)
3) เด็กในวัยเรียน (อายุ 16 - 17 ปี) จํานวน 21,228 คน (เพศชาย 10,873 คน เพศหญิง 10,355
คน)
จํานวนประชากรเยาวชน อายุตั้งแตํ 18 - 25 ปี รวมทั้งสิ้น 109,309 คน (เพศชาย 54,507 คน เพศ
หญิง 54,802 คน)
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การบริหารราชการ
จังหวัดนครปฐม แบํงสํวนการบริหารราชการออกเป็น 3 สํวน ได๎แกํ
1) สํ วนราชการบริ หารสํ วนกลางในจั งหวั ด (ที่ ขึ้ นตรงตํ อสํ วนกลาง) มี จํ านวน 66 หนํ วยงาน เป็ น
หนํ วยงานในสั งกั ดกระทรวง ทบวง กรมอื่ นๆ จํานวน 48 หนํ วยงาน หนํ วยงานในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย
จํานวน 4 หนํวยงาน และหนํวยงานอิสระจํานวน 14 หนํวยงาน
2) สํ ว นราชการบริ ห ารสํ ว นภู มิภ าค มีจํ า นวน 31 หนํว ยงาน เป็น หนํว ยงานในสั ง กัด กระทรวง
ทบวง กรมอื่น ๆ จํานวน 23 หนํวยงาน หนํวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 8 หนํวยงาน ระดับอําเภอ
แบํงเป็น 7 อําเภอ 106 ตําบล 904 หมูํบ๎าน
3) สํ ว นราชการบริ ห ารสํ ว นท๎ อ งถิ่ น แบํ ง ออกเป็น องค๑ ก ารบริ ห ารสํ ว นจั งหวั ด จํ า นวน 1 แหํ ง
เทศบาลนคร จํานวน 1 แหํง เทศบาลเมือง จํานวน 4 แหํง เทศบาลตําบล จํานวน 18 แหํง และองค๑การบริหาร
สํวนตําบล จํานวน 93 แหํง
 โครงสร้างพื้นฐาน

ไฟฟ้า
จังหวัดนครปฐมมีการไฟฟูาสํวนภูมิภาคสาขา ทั้งหมด 7 แหํง ปี 2560 มีจํานวนผู๎ใช๎ไฟฟูาทั้งสิ้น
312,950 ราย เพิ่มขึ้นจาก 303,960 ราย ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจํานวน 8,990 ราย เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.96 และ
เพิ่มขึ้นจาก 294,636 ราย ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจํานวน 9,324 ราย เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.16 และหนํวยจําหนํายไฟฟูา
ในปี 2560 จํ านวนทั้งสิ้น 4,490,948,519 กิโลวัตต๑/ชั่ว โมง เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 106,026,509
กิโลวัตต๑/ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.42
ตาราง 1-4 ข๎อมูลการใช๎ไฟฟูา ปี 2556 – 2560
ประเภทอัตราไฟฟ้า
จํานวนผู๎ใช๎ไฟฟูา (ราย)
พลังงานไฟฟูาที่จําหนําย
และใช๎ (กิโลวัตต๑-ชั่วโมง)
บ๎านที่อยูํอาศัย
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญํ
อื่นๆ

2556

2557

2558

2559

2560

274,222

283,988

294,636

303,960

312,950

3,947,620,017

4,070,971,874

4,194,929,833

4,384,922,010

4,490,948,519

665,597,433
338,424,355
885,323,425
1,985,341,644
72,933,160

692,626,840
342,175,103
913,983,879
2,039,499,385
82,686,667

744,199,692
357,235,455
942,232,489
2,059,417,649
91,844,548

807,132,522
383,822,797
986,641,061
2,111,312,350
96,013,280

828,698,963
401,218,481
991,929,540
2,173,018,336
96,083,199

ที่มา : การไฟฟูาสํวนภูมิภาค (2561)

ประปา
ประปาในจังหวัดนครปฐม เป็นของเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งจําหนํายน้ําในเขตเทศบาลมีผู๎ใช๎น้ํา
47,879 ราย ปริมาณน้ําผลิต 27.7 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ปริมาณน้ําจําหนําย 17.1 ล๎านลูกบาศก๑เมตร โดยเฉลี่ย
ผู๎ใช๎น้ํา ร๎อยละ 29.8 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร๎อยละ 4.16
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ตาราง 1-5 สถิติผู๎ใช๎น้ํา ปริมาณการผลิต และการจําหนําย
ของการประปาสํวนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม ปี 2555 – 2560
รายการ
ผู๎ใช๎นา้ํ (ราย)
ปริมาณการผลิต (ล๎านลูกบาศก๑เมตร)
ปริมาณการจําหนําย (ล๎านลูกบาศก๑เมตร)
เฉลี่ยผู๎ใช๎นา้ํ

2555
38,477
25.3
14.2
30.8

2556
40,380
25.9
15
30.9

2557
42,043
26.9
15.2
30.1

2558
44,131
27.8
16
30.2

2559
45,967
28.8
16.9
30.6

2560
47,879
27.7
17.1
29.8

ที่มา : การประปาสํวนภูมภิ าค (2561)

การคมนาคมขนส่ง
รถยนต๑ จากกรุงเทพฯ ใช๎เส๎นทางสายเกํา สายถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผํานอ๎อมน๎อย
อ๎อมใหญํ สามพราน ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม หรือ เส๎นทางสายใหมํจากกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี ผํานพุทธ
มณฑล นครชัยศรี ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม ระยะทาง 56 กิโลเมตร จังหวัดมีถนนในความรับผิดชอบของ
หนํวยงาน 2 แหํง ดังนี้
- แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม
ในปี พ.ศ. 2560 แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม มี ถ นนโครงขํ า ยทางหลวงชนบทอยูํ ใ นความ
รับผิดชอบ ทั้งหมดจํานวน 38 สายทาง ระยะทางรวม 466.321 กิโลเมตร โดยแยกแตํละประเภท ดังนี้
1) ทางลาดยาง
452.551 กิโลเมตร
2) ทางคอนกรีต
กิโลเมตร
3) ทางลูกรัง
13.770 กิโลเมตร
โดยแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษา ดังนี้
(1) แขวงการทางหลวงชนบทนครปฐม รับ ผิ ด ชอบบํ ารุ ง รัก ษา จํ านวน 21 สายทาง ระยะทาง
249.518 กิโลเมตร
(2) หมวดบํารุงทางหลวงชนบทกําแพงแสน รับผิดชอบบํารุงรักษา จํานวน 17 สายทาง ระยะทาง
216.803 กิโลเมตร โดยเป็นถนนลาดยางทั้งหมด ตามตารางดังนี้
ตาราง 1-6 การถํายโอนอํานาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
หน่วยงาน
1) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม
2) ศูนย๑บํารุงทางหลวงชนบทกําแพงแสน
รวมระยะทางทั้งสิ้น

ระยะทาง
(กิโลเมตร)
249.518
216.803
466.321

ลาดยาง
(กิโลเมตร)
235.748
216.803
452.551

ลูกรัง
(กิโลเมตร)
13.770
13.770

ที่มา: สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม (2561)

- แขวงทางหลวงนครปฐม
แขวงทางหลวงนครปฐม มีถนนที่อยูํในความรับผิดชอบที่ขึ้นทะเบียนทางหลวงไว๎ จํานวน 38 สาย
ทาง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 466.321 กิโลเมตร โดยแยกเป็นทางลาดยาง จํานวน 452.551 กิโลเมตร ทางลูกรัง
13.770 กิโลเมตร
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ตาราง 1-7 ทะเบียนสายทางจังหวัดนครปฐม
ระยะทางขึ้นทะเบียน
(กม.)

ทางลาดยาง
(กม.)

ทางคอนกรีต
(กม.)

ทางลูกรัง
(กม.)

สะพาน
(เมตร)

466.321

452.551

0.00

13.770

0.00

ที่มา : แขวงการทางนครปฐม (2561)

รถไฟ
การรถไฟแหํงประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ และสถานีรถไฟธนบุรีทุกวัน ใช๎เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
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1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

จังหวัดนครปฐมมีมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคา
ประจําปี 2559 เทํากับ 312,455 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจาก 300,543 ล๎านบาท ในปี 2558 เทํากับ 11,912 ล๎านบาท
และมีผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอ หัว (GPP per capita) เทํากับ 294,858 บาท คิดเป็นลําดับที่ 11 ของ
ประเทศ มีมูลคําเป็นอันดับที่ 3 ในกลุํมภาคกลางปริมณฑล สาขาที่มูลคําสูงสุดและมีความสําคัญในการสร๎าง
รายได๎ให๎กับจังหวัด 3 ลําดับแรก ได๎แกํ อันดับที่ 1 คือ สาขาอุตสาหกรรม มีสัดสํวนร๎อยละ 53.38 มีคําเทํากับ
166,799 ล๎านบาท รองลงมาอันดับที่ 2 คือ สาขาการขายสํง การขายปลีกฯ มีสัดสํวนร๎อยละ 11.83 มีคํา
เทํากับ 36,962 ล๎านบาท และอันดับที่ 3 สาขาการศึกษา มีสัดสํวนร๎อยละ 9.80 มีคําเทํากับ 30,632 ล๎านบาท
ตาราง 1-8 ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดนครปฐม (GPP) ณ ราคาประจําปี
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม ปุาไม๎ และประมง
ภาคนอกเกษตร
สาขาการทําเหมืองแรํและเหมืองหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟูา ก๏าซ และระบบปรับอากาศ
สาขาการประปาและการจัดการของเสีย
สาขาการกํอสร๎าง
สาขาการขายสํง การขายปลีก ฯ
สาขาการขนสํง และสถานที่เก็บสินค๎า
สาขาที่พักแรมและบริการด๎านอาหาร
สาขาข๎อมูลขําวสารและการสื่อสาร
สาขากิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย
สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย๑
สาขากิจกรรมวิชาชีพ ฯ
สาขากิจกรรมการบริหารและบริการ
สนับสนุนอื่น ๆ
สาขาการบริหาราชการ ฯ
สาขาการศึกษา
สาขากิจกรรมด๎านสุขภาพ ฯ
สาขาศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ
สาขาการทําเหมืองแรํและเหมืองหิน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัว (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

2552

2553

2554

2555

2556

2557

หน่วย : ล้านบาท
2558
2559

15,969
15,969
136,773
1,285
66,705
3,368
808
4,425
18,614
4,337
3,340
977
5,603

15,408
15,408
156,278
1,431
80,720
3,651
893
5,321
20,127
4,387
3,624
1,024
5,587

16,777
16,777
177,973
1,967
98,620
3,678
937
4,989
19,695
4,354
3,507
1,170
6,253

18,684
18,684
211,280
2,497
121,701
4,115
1,026
6,454
24,230
5,155
997
1,269
7,221

20,057
20,057
236,137
2,487
138,207
4,482
1,099
7,106
27,457
5,211
1,016
1,513
8,443

19,570
19,570
257,484
2,247
152,832
4,731
1,106
6,125
30,295
5,436
1,169
1,741
9,611

19,272
19,272
281,271
2,124
164,825
4,502
1,183
8,465
32,794
6,683
1,212
1,858
10,127

18,356
18,356
294,098
2,088
166,799
4,613
1,233
10,603
36,962
6,769
1,482
2,072
11,188

5,202
979
556

5,128
1,011
546

5,550
1,002
818

5,775
1,120
863

5,858
1,261
744

6,084
1,559
783

5,489
1,526
774

4,967
1,474
801

6,860
10,131
2,573
234

6,439
12,635
2,808
289

7,132
14,405
2,929
259

8,776
15,765
3,110
299

7,693
18,985
3,297
339

6,292
22,784
3,460
339

6,334
28,338
3,652
379

6,854
30,632
3,885
422

775
152,742
163,779
933

654
171,686
182,068
943

709
194,750
202,279
963

908
229,964
234,352
981

939
256,194
255,918
1,001

889
277,055
271,575
1,020

1,006
300,543
289,129
1,039

1,253
312,455
294,858
1,060

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
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แผนภูมิ 1-4 ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP) กลุํมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ

แผนภูมิ 1-5 โครงสร๎างผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดนครปฐม (GPP) ปี 2559

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ

การผลิ ต ของจั ง หวั ด นครปฐมในปี 2559 ขยายตั ว ร๎ อ ยละ 3.96 เป็ น ผลจากภาคนอกเกษตร
ขยายตัวร๎อยละ 4.56 จากการขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวมากที่สุดถึงร๎อยละ 53.38 สาขาการขายสํง
การขายปลีก ขยายตัวร๎อยละ 11.83 สาขาการการศึกษา ขยายตัวร๎อยละ 9.80 ขณะที่ภาคเกษตรหดตัวร๎อยละ
4.75 สาขาเกษตรกรรมฯ หดตัวร๎อยละ 4.75
11
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แผนภูมิ 1-6 GPP แบบปริมาณลูกโซํ ในภาพรวมของจังหวัด ภาคเกษตร และภาคนอกเกษตร

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
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ตาราง 1-9 อัตราการขยายตัว GPP จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด
ภาคเกษตร
สาขาเกษตรกรรม ปุาไม๎ และประมง
ภาคนอกเกษตร
สาขาการทําเหมืองแรํและเหมืองหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟูา ก๏าซ และระบบปรับอากาศ
สาขาการประปาและการจัดการของเสีย
สาขาการกํอสร๎าง
สาขาการขายสํง การขายปลีก ฯ
สาขาการขนสํง และสถานที่เก็บสินค๎า
สาขาที่พักแรมและบริการด๎านอาหาร
สาขาข๎อมูลขําวสารและการสื่อสาร
สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
สาขากิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย๑
สาขากิจกรรมวิชาชีพ ฯ
สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ
สาขาการบริหาราชการ ฯ
สาขาการศึกษา
สาขากิจกรรมด๎านสุขภาพ ฯ
สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
สาขากิจกรรมการบริการด๎านอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม

อัตราการขยายตัวที่แท้จริง
ปี 2559
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
7.35
-2.43
-1.53
-4.75
7.35
-2.43
-1.53
-4.75
11.76
9.04
9.24
4.56
-0.40
-9.65
-5.49
-1.69
13.56
10.58
7.85
1.20
8.93
5.57
-4.86
2.48
7.10
0.69
6.95
4.23
10.10
-13.80
38.20
25.25
13.32
10.34
8.25
12.71
1.10
4.31
22.94
1.29
1.93
15.01
3.73
22.29
19.22
15.11
6.71
11.51
16.92
13.84
5.37
10.48
1.43
3.86
-9.78
-9.51
12.57
23.68
-2.09
-3.41
-13.83
5.29
-1.16
3.49
-12.34
-18.22
0.67
8.21
20.42
20.01
24.38
8.09
6.02
4.92
5.57
6.38
13.55
-0.12
11.72
11.55
3.47
-5.32
13.10
24.57
11.41
8.14
8.48
3.96
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ

สําหรับผลิตภัณฑ๑มวลรวมตํอหัว (GPP per capita) จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 2559 เทํากับ
294,858 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจาก 289,129 บาทตํอคนตํอปี ในปี 2558 เทํากับ 5,729 บาท/คน/ปี สูงเป็น
อันดับที่ 3 ของกลุํมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ มีคําต่ํากวําคําเฉลี่ยของ
กลุํมจังหวัดภาคกลางปริมณฑลที่ 409,587 บาท/คน/ปี และมีคําสูงกวําคําเฉลี่ยของประเทศที่ 215,455 บาท/
คน/ปี คิดเป็นสูงกวําคําเฉลี่ยของประเทศ 79,403 บาท/คน/ปี
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แผนภูมิ 1-7 ผลิตภัณฑ๑มวลรวมตํอหัว (GPP per capita) จังหวัดนครปฐม
หน่วย : ล้านบาท

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ

แผนภูมิ 1-8 ผลิตภัณฑ๑มวลรวมตํอหัว (GPP per capita) จังหวัดนครปฐม
โดยเปรียบเทียบกับคําเฉลี่ยของประเทศ ระหวํางปี พ.ศ. 2551 – 2559

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ

แผนภูมิ 1-9 ผลิตภัณฑ๑มวลรวมตํอหัว (GPP per capita) ปี 2559
หน่วย : บาทต่อคนต่อปี

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
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แผนภูมิ 1-10 ผลิตภัณฑ๑มวลรวมตํอหัว (GPP per capita) ปี 2559 กลุํมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
หน่วย : บาทต่อคนต่อปี

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
 ศักยภาพด้านเกษตร

การเกษตรกรรม
โครงสร๎างเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดนครปฐมเป็นสาขาการผลิตที่สําคัญอันดับที่ 4 ของจังหวัด
นครปฐม มีมูลคําเทํากับ 18,356 ล๎านบาท มีสัดสํวนร๎อยละ 5.87 โดยภาพรวมการผลิตภาคการเกษตร มีแนวโน๎ม
ลดลง โดย GPP หดตัวร๎อยละ 4.75 ซึ่งปีที่ผํานมามีการหดตัว 1.53 มูลคําการผลิตหลักมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก
คือ ข๎าวนาปี ข๎าวนาปรัง อ๎อยโรงงาน กล๎วยไม๎ และส๎มโอ ภาคการเกษตรมีแนวโน๎มลดลงเนื่องจากปัญหาภัย
แล๎งจากปริมาณน้ําฝนที่น๎อยกวําปกติตํอเนื่องจากปีกํอนหน๎า ทําให๎ปริมาณน้ําไมํเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก
ของเกษตรกร สํงผลกระทบตํอพื้นที่การเพาะปลูกข๎าว
จังหวัดนครปฐมมีครัวเรือนเกษตรกร จํานวน 48,639 ครัวเรือน มีพื้นที่เกษตรเกษตรกรรม ทั้งหมด
709,474 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 52.35 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด อาชีพที่สําคัญได๎แกํ การทํานา ทําไรํ ทําสวนผลไม๎และ
พืชผัก การเลี้ยงสัตว๑และการทําประมง
จังหวัดนครปฐมมีการเพาะปลู กแยกเป็นพื้นที่ใช๎ทํานาปี จํานวน 321,852 ไรํ นาปรัง จํานวน
245,701 ไรํ พืชไรํ จํานวน 87,402.5 ไรํ ไม๎ดอกไม๎ ประดับ จํานวน 19,150.25 ไรํ พืชผัก จํานวน 76,564 ไรํ
สมุนไพร/เครื่องเทศ จํานวน 3,403 ไรํ พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม ได๎แกํ
1. ข๎าว จังหวัดนครปฐมมีการทํานาปีละ 2 ครั้ง คือ ข๎าวนาปี และข๎าวนาปรัง ข๎าวนาปีเพาะปลูก
ในชํวงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และเก็บเกี่ยวในชํวงเดือนสิงหาคม-มกราคม ข๎าวนาปรังเพาะปลูกในชํวงเดือน
พฤศจิกายน-เมษายน และเก็บเกี่ยวในชํวงเดือนกุมภาพันธ๑-สิงหาคม
2. อ๎อยโรงงาน เป็นพืชไรํที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม ใช๎สําหรับผลิตน้ําตาลทราย มีพื้นที่ปลูก
จํานวน 80,700 ไรํ ผลผลิตโดยรวมประมาณ 1,112,577 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 13.78 กิโลกรัมตํอไรํ
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3. ผลไม๎ จังหวัดนครปฐมมีการเพาะปลูกผลไม๎จํานวนมาก ประกอบด๎วย มะพร๎าวน้ําหอม ส๎มโอ
มะมํวง ฝรั่ง ชมพูํ มะนาว กล๎วยน้ําว๎า กล๎วยหอม ลําไย ฯลฯ มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 77,157.25 ไรํ ผลผลิต
โดยรวมประมาณ 134,254 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,740 กิโลกรัมตํอไรํ
4. พืชผัก จังหวัดนครปฐมมีการปลูกผักหลายชนิด มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 76,564 ไรํ ผลผลิต
โดยรวมประมาณ 207,795 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,714 กิโลกรัมตํอไรํ
5. ไม๎ดอกไม๎ประดับ จังหวัดนครปฐมเป็นแหลํงเพาะปลูกกล๎วยไม๎ที่สําคัญและมีไม๎ดอกไม๎ประดับ
อื่นๆ เชํน กุหลาบ มะลิ บัวฉัตร ดอกรัก ฯลฯ มีเนื้อที่เพาะปลูกรวม 19150.25 ไรํ
ตาราง 1-10 แสดงข๎อมูลปลูกพืชจังหวัดนครปฐม ปี 2558 - 2560
ปีที่ทาการผลิต
ข้อมูล
2558
2559
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด (ไรํ)
720,853
729,880
1. ข๎าว
1.1 ข๎าวนาปี (ไรํ)
350,571
334,211
1.2 ข๎าวนาปรัง (ไรํ)
249,927
199,203
2. พืชไรํ
80,668
101,034
3. พืชสวน
3.1 ไม๎ผลไม๎ยืนต๎น
73,369
73,802
3.2 พืชผัก
50,038
58,253
3.3 ไม๎ดอกไม๎ประดับ
17,614
18,025
3.4 สมุนไพร/เครื่องเทศ
3,826
1,367

2560
709,474
321,852
245,701
87,402.5
77,157.25
76,564
19,150.25
3,403

จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 709,474 ไรํ เกษตรกร 48,639 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูก
ข๎าวนาปี จํานวน 321,852 ไรํ (ร๎อยละ 45.32) มูลคําการผลิต 2,208 ล๎านบาท ข๎าวนาปรังมีพื้นที่ปลูก จํานวน
245,701 บาท (ร๎อยละ 34.63) มูลคําการผลิต 1,331 ล๎านบาท พืชไรํ (อ๎อยโรงงาน เผือก มันเทศ) พื้นที่ปลูก
87,402.5 ไรํ (ร๎อยละ 12.32) มูลคําการผลิต 1,034 ล๎านบาท ไม๎ผลไม๎ยืนต๎นพื้นที่ปลูก 77,157.25 ไรํ (ร๎อยละ
10.88) มูลคําการผลิต 3,667 ล๎านบาท พืชผักและสมุนไพรพื้นที่ปลูก 79,967 ไรํ (ร๎อยละ 10.79) มูลคําการ
ผลิต 1,986 ล๎านบาท ไม๎ ดอกไม๎ประดับพื้นที่ปลูก 19,150.25 ไรํ (ร๎อยละ 2.70) มูลคําการผลิต 2,445 ล๎าน
บาท
สภาพการเพาะปลูกพืชโดยทั่วไปจะเป็นการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวและทําการเกษตรแบบผสมผสาน
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได๎แกํ ข๎าว ปลูกมากที่อําเภอบางเลน กําแพงแสน นครชัยศรี ดอนตูม และอําเภอเมือ ง
นครปฐม ตามลําดับ และการปลูกพืชไรํ ได๎แกํ อ๎อยโรงงาน เผือก ปลูกมากที่อําเภอกําแพงแสน และอําเภอ
เมืองนครปฐม สํวนการทําการเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเดียวกัน ประกอบด๎วย ไม๎
ผล พืช ผัก และไม๎ดอกไม๎ประดับ ไม๎ผลเศรษฐกิจที่สําคัญ ได๎แกํ ส๎มโอ ฝรั่ง ชมพูํ มะพร๎าวน้ําหอม มะมํว ง
มะพร๎ าวแกํ มะนาว กล๎ ว ยน้ํ าว๎า และกล๎ ว ยหอม ปลู กมากที่อําเภอสามพราน และนครชัยศรี พืช ผั กและ
สมุน ไพร ได๎แกํ หนํ อไม๎ฝรั่ ง กระเจี๊ ย บเขียว ข๎าวโพดฝั กอํอน คะน๎า กวางตุ๎ง กระเพรา โหระพา แตงกวา
ผั กบุ๎ ง จี น ผั กบุ๎ งน้ํ า ผั กกระเฉด กระชาย มะระจีน ชะอม ฟูาทะลายโจร เป็น ต๎น ปลู กมากที่อํ าเภอเมือ ง
นครปฐม กําแพงแสน และปลูกกระจายทั่วไปในทุกอําเภอ กระบวนการผลิตพืชผักจะเน๎นให๎ความสําคัญกับ
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การผลิตตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (Good agricultural practice: GAP) ไม๎ดอกไม๎ประดับ ได๎แกํ กล๎วยไม๎
ตัดดอก กุหลาบร๎อยมาลัย มะลิ ดอกรัก เป็นต๎น
สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต/ผลกระทบ
พืชเศรษฐกิจที่สํ าคัญของจั งหวัดนครปฐม ได๎แกํ ข๎าวนาปี ข๎าวนาปรัง อ๎อย กล๎ว ยไม๎ และส๎มโอ โดยพื้นที่
เพาะปลูกข๎าวนาปี มีแนวโน๎มลดลงตั้งแตํปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ตามลําดับ และข๎าวนาปรังมีพื้นที่ปลูก
ลดลงในปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากราคาผลผลิตที่ผันผวนประกอบกับผลกระทบจากภัยแล๎งในชํวงปี พ.ศ. 2558 –
พ.ศ. 2559 สํวนพื้นที่การปลูกอ๎อยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 และมีแนวโน๎มลดลงในปี 2560 เนื่องจาก
ราคาผลผลิตลดลง สํวนพื้นที่การเพาะปลูกกล๎วยไม๎และส๎มโอมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น เนื่องจากกล๎วยไม๎และส๎มโอ
ได๎รับความนิยมทั้งในและตํางประเทศ สามารถสํงออกไปจําหนํายยังตํางประเทศ
ข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ 5 ชนิด จังหวัดนครปฐม
 ข้าวนาปี จังหวั ดนครปฐมมีพื้นที่ ปลูกข๎า วนาปี มากที่สุดในอําเภอบางเลน รองลงมาคืออําเภอ
กําแพงแสน โดยพื้นที่เพาะปลูกข๎าวนาปีมีแนวโน๎มลดลงตั้งแตํปี พ.ศ. 2555 – 2560 ตามลําดับ โดยปี 2558 มี
มูลคําผลผลิต 1,881.29 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 19.31 ปี 2559 มีมูลคําการผลิต 1,639.54 ล๎านบาท ลดลง
ร๎อยละ 12.85 และในปี 2560 มีมูลคําการผลิต 2,208 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 34.67 ผลผลิตรวมในปี 2558
จํานวน 265,957 ตัน ลดลงร๎อยละ 17.36 ในปี 2559 จํานวน 242,463 ตัน ลดลงร๎อยละ 8.72 และในปี
2560 จํานวน 232,976 ตัน ลดลงร๎อยละ 3.91 เนื่องจากได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎ง ทําให๎ปริมาณน้ําไมํ
เพียงพอสําหรับการเพาะปลูกของเกษตรกร สํงผลกระทบตํอพื้นที่การเพาะปลูกข๎าว และผลผลิตที่ออกสูํตลาด
ลดลง
ตาราง 1-11 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลคําผลผลิต ของข๎าวนาปี
จานวน
พื้นที่
พ.ศ.
ครัวเรือน เพาะปลูก(ไร่)
2555
19,040
429,064
2556
18,657
398,750
2557
17,911
380,663
2558
23,915
359,925
2559
14,270
334,211
2560
14,194
321,852
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (2561)

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย
มูลค่า
(ตัน)
(ตัน/ไร่)
(ล้านบาท)
4,686.25
386,277
0.87
301,094
0.76
3,662
321,842
0.85
2,331.36
265,957
0.74
1,881.29
242,463
0.73
1,639.54
232,976
0.73
2,208

428,703
398,076
380,663
359,525
330,732
320,525

แผนภูมิ 1-11 ปริมาณผลผลิต และมูลคําการผลิตข๎าวนาปี พ.ศ. 2555 – 2560
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อัตราการ
ขยายตัวของ
มูลค่าผลผลิต

-21.86
-36.34
-19.31
-12.85
34.67
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ข้าวนาปรัง จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ปลูกข๎าวนาปรังมากที่สุดในอําเภอบางเลน รองลงมาคือ
อําเภอนครชัยศรี โดยพื้นที่เพาะปลูกข๎าวนาปรังมีแนวโน๎มลดลงตั้งแตํปี พ.ศ. 2555 – 2560 ตามลําดับ โดย ปี
2558 มีมูลคําผลผลิต 1,339.56 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 39.71 ในปี 2559 มีมูลคําการผลิต 1,045.15 ล๎าน
บาท ลดลงร๎อยละ 21.98 และในปี 2560 มีมูลคําผลผลิต 1,331 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 27.35 ผลผลิตรวม
ในปี 2558 จํานวน 189,354 ตัน ลดลงร๎อยละ 37.83 ในปี 2559 จํานวน 147,644 ตัน ลดลงร๎อยละ 22.03
และในปี 2560 จํานวน 188,824 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 27.89 เนื่องจากราคาผลผลิตที่ผันผวนประกอบกับ
ผลกระทบจากภัยแล๎งในชํวงปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 สํงผลกระทบตํอพื้นที่การเพาะปลูกข๎าว และในปี
2560 ผลผลิตที่ออกสูํตลาดมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น


ตาราง 1-12 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลคําผลผลิต ของข๎าวนาปรัง
พ.ศ.

จานวน
พื้นที่
พื้นที่เก็บ
ครัวเรือน เพาะปลูก(ไร่) เกี่ยว (ไร่)

2555
2556
2557
2558
2559
2560

19,031
18,504
17,155
23,450
13,993
9,031

427,363
423,609
398,908
249,927
199,203
245,701

อัตราการ
ผลผลิต
ผลผลิตรวม
มูลค่า
ขยายตั
วของ
เฉลี่ย (ตัน/
(ตัน)
(ล้านบาท) มูลค่าผลผลิต
ไร่)
0.88
4,301.09
386,667
0.87
4,413.38
361,101
2.61
304,554
0.75
2,222.04
-49.65
189,354
0.76
1,339.56
-39.71
147,644
0.74
1,045.15
-21.98
0.77
1,331
188,824
27.35
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (2561)

427,363
423,609
398,595
249,620
198,959
244,969

แผนภูมิ 1-12 ปริมาณผลผลิต และมูลคําการผลิตข๎าวนาปรัง พ.ศ. 2555 – 2560

 อ้อยโรงงาน

มีพื้นที่เพาะปลูกใน 3 อําเภอ มากที่สุดที่อําเภอกําแพงแสน รองลงมาคือ อําเภอเมือง
และอําเภอดอนตูม พื้นที่การเพาะปลูกอ๎อย ในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 75,443 ไรํ ปี 2559 จํานวน 98,758 ไรํ
และในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 80,700 ไรํ เนื่องจากผลผลิตจากอ๎อยนอกจากจะใช๎ในการบริโภค แปรรูปเป็น
น้ําตาลแล๎ว ยังสามารถนําไปใช๎ผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลได๎ ทําให๎เกษตรกรหันมาปลูกอ๎อยเพิ่มมากขึ้น โดยปี
2558 มีมูลคําผลผลิต 981.65 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 8.34 ในปี 2559 มีมูลคําการผลิต 1,189.56 ล๎านบาท
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 21.18 และในปี 2560 มีมูลคําผลผลิต 1,028 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 13.58 ผลผลิตรวมในปี
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2558 จํานวน 1,113,206 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.84 มีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นในปี 2559 จํานวน 1,460,151 ตัน
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 31.17 และในปี 2560 จํานวน 1,112,577 ตัน ลดลงร๎อยละ 23.80
ตาราง 1-13 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลคําผลผลิต ของอ๎อยโรงงาน
จานวน
พื้นที่
ครัวเรือน เพาะปลูก(ไร่)

พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
2560

4,536
2,624
2,909
2,929
3,399
6,691

75,175
73,734
75,443
75,443
98,758
80,700

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตรวม
(ตัน)

75,145
73,734
75,443
75,443
98,758
80,700

1,070,256
1,069,828
1,093,146
1,113,206
1,460,151
1,112,577

อัตราการ
ผลผลิต
มูลค่า
ขยายตั
วของ
เฉลี่ย (ตัน/
(ล้านบาท) มูลค่าผลผลิต
ไร่)
1,041.92
13.96
1,009.51
12.48
-3.11
14.57
1,071.02
6.09
14.97
981.65
-8.34
14.78
1,189.56
21.18
13.78
1,028
-13.58
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (2561)

แผนภูมิ 1-13 ปริมาณผลผลิต และมูลคําการผลิตอ๎อยโรงงาน พ.ศ. 2555 – 2560

กล้วยไม้ จังหวัดนครปฐมเป็นแหลํงเพาะปลูกกล๎วยไม๎ที่สําคัญ โดยปลูกมากที่สุดที่อําเภอบางเลน
และสามพราน รองลงมาคืออําเภอนครชัยศรี สํวนพื้นที่เพาะปลูกจาก 9,501 ไรํ ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 10,701
ไรํ ในปี พ.ศ. 2559 และ 10,850 ไรํ ในปี พ.ศ. 2560 ตามลําดับ โดยมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
กล๎วยไม๎เป็นผลผลิตที่ได๎รับความนิยมทั้งในและตํางประเทศ และสามารถสํงออกไปจําหนํายยังตํางประเทศ ปี
2558 มีมูลคําผลผลิต 847.61 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 25.04 ปี 2559 มีมูลคําการผลิต 1,549.13 ล๎านบาท
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 82.76 และในปี 2560 มีมูลคําผลผลิต 1,719 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 10.96 ผลผลิตรวมในปี
2558 จํานวน 20,584.03 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.72 ในปี 2559 จํานวน 26,176.90 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 27.17
และในปี 2560 จํานวน 25,385.52 ตัน ลดลงร๎อยละ 3.02
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ตาราง 1-14 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลคําผลผลิต ของกล๎วยไม๎
พ.ศ.

จานวน
ครัวเรือน

2555
2556
2557
2558
2559
2560

637
639
698
653
653
1,824

พื้นที่
เพาะปลูก
(ไร่)
8,163
7,990
9,347
9,501
10,701
10,850

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่)
6,817
7,846
9,011
9,501
10,701
10,850

ผลผลิตรวม
(ตัน)
15,123.15
14,576.32
20,039.50
20,584.03
26,176.90
25,385.52

อัตราการ
ผลผลิต
มูลค่า
ขยายตั
วของ
เฉลี่ย (ตัน/
(ล้านบาท) มูลค่าผลผลิต
ไร่)
719.15
2.17
2.12
801.44
11.44
2.19
1,130.75
41.09
2.18
847.61
-25.04
2.42
1,549.13
82.76
2.58
1,719
10.96
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (2561)

แผนภูมิ 1-14 ปริมาณผลผลิต และมูลคําการผลิตกล๎วยไม๎ พ.ศ. 2555 – 2560

 ส้มโอ

ผลไม๎ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม ได๎แกํ ส๎มโอนครชัยศรี ซึ่งปัจจุบันปลูกมากที่สุดที่
อําเภอนครชัยศรี รองลงมาคือ อําเภอสามพรานจาก 6,072.50 ไรํ ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 7,068.50 ไรํ ในปี
พ.ศ. 2559 และ 10,160.25 ไรํ ในปี พ.ศ.2560 ตามลําดับ โดยมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น เนื่องจากส๎มโอ เป็น
ผลผลิตที่ได๎รับความนิยมทั้งในและตํางประเทศ และสามารถสํงออกไปจําหนํายยังตํางประเทศ ผลผลิตรวม
ในปี 2558 จํานวน 8,151.50 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 131.35 ในปี 2559 จํานวน 10,236.97 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ
25.58 และในปี 2560 จํานวน 2,968.17 ตัน ลดลงร๎อยละ 71 ผลผลิตปี 2558 มีมูลคําผลผลิต 592.12 ล๎าน
บาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 143.61 และในปี 2559 มีมูลคําการผลิต 715.20 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 20.79 และใน
ปี 2560 มีมูลคํา 61 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 91.47 ซึ่งส๎มโอมีแนวโน๎มจะมีผลผลิตลดลง
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ตาราง 1-15 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และมูลคําผลผลิต ของส๎มโอ
พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จานวน
พื้นที่
ครัวเรือน เพาะปลูก(ไร่)
849
2,105
1,088
1,071
1,054
3,489

3,824
6,031.25
6,107.25
6,072.50
7,068.50
10,160.25

อัตราการ
ผลผลิต
ผลผลิตรวม
มูลค่า
ขยายตั
วของ
เฉลี่ย (ตัน/
(ตัน)
(ล้านบาท) มูลค่าผลผลิต
ไร่)
1.80
83.05
1,661
3,095.90
1.40
227.35
173.75
243.06
3,523.25
1.97
6.91
1.45
592.12
8,151.50
143.61
1.74
715.20
10,236.97
20.79
2,968.17
1.20
61
-91.47
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (2561)

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่)
923
2,201.50
2,284.50
5,436
5,874
10,160.25

แผนภูมิ 1-15 ปริมาณผลผลิต และมูลคําการผลิตส๎มโอ พ.ศ. 2555 – 2560

ตาราง 1-16 ข๎อมูลพืชเศรษฐกิจทั่วไปของจังหวัดนครปฐม
ที่

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ

2559

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ข๎าวนาปี
ข๎าวนาปรัง
อ๎อยโรงงาน
เผือก
ส๎มโอ
ฝรั่ง
ชมพูํ
กล๎วยน้าํ ว๎า
มะมํวง
มะพร๎าวอํอน
มะพร๎าวแกํ
มะนาว
กล๎วยหอม
ลําไย

14,270
13,993
3,399
412
1,054
1,961
1,322
2,452
2,838
2,167
1,613
1,285
321
200

ครัวเรือน (ราย)
เปลี่ยนแปล
2560
ง(ร้อยละ)
14,194
-0.5
9,031
-55
6,691
49
412
0
3,489
70
4,544
57
2,706
51
5,043
51
6,430
56
3,090
30
3,027
47
1,864
31
494
35
208
4

พื้นที่ปลูก (ไร่)
2559
334,211
199,203
98,758
2,068
7,068.5
10,836
6,513
6,047
9,631
6,303
3,263
6,329
731.5
1,283.5
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เปลี่ยนแปลง
2560
2559
(ร้อยละ)
321,852
-3.83
1,639
245,701
18.92
1,045
80,700
-22.37
1,189
2,221
6.89
106
10,160.25
30.42
715
12,750
15.01
513
6,793
4.12
589
6,165
1.91
178
10,072
4.38
452
5,837
-7.98
166
3,008
-8.48
79
6,387
0.91
295
374
-95.58
38
1,244
-3.18
86

มูลค่า (ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง
2560
(ร้อยละ)
2,208
34.72
1,331
27.37
1,028
-13.71
112
5.66
61
-91.47
362
-29.43
739
25.47
280
57.30
233
-48.45
165
-0.60
76
-3.80
229
-22.37
12
-68.42
60
-30.23

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ
หนํอไม๎ฝรั่ง
ข๎าวโพดฝักอํอน
ข๎าวโพดฝักสด
คะน๎า
กวางตุ๎ง
กระเพรา
โหระพา
กระเจี๊ยบเขียว
ผักชีฝรั่ง
แตงกวา
ผักบุ๎งจีน
ผักบุ๎งน้ํา
ผักกระเฉด
กระชาย
มะระจีน
ชะอม
บัวบก
สะระแหนํ
กล๎วยไม๎
กุหลาบ
(ร๎อยมาลัย)
มะลิ
ดอกรัก
บัวหลวง
ดาวเรือง

2559
678
1,408
278
985
1,255
1,287
821
263
285
249
344
445
137
2,241
74
694
195
28
653
153
441
1,022
68
43

ครัวเรือน (ราย)
เปลี่ยนแปล
2560
ง(ร้อยละ)
2,859
76
2,263
37
401
31
1,607
39
1,979
37
1,008
-28
938
12
320
18
449
37
305
48
681
49
1,444
69
252
45
3,401
34
30
-147
917
24
378
48
70
60
1,824
64
337
54
897
1,902
84
35

51
46
19
-23

พื้นที่ปลูก (ไร่)
2559

2560

1,245
4,812
1,308
9,444
11,750
2,177
1,494
738
2,812
736
7,484
2,523
345
7,749
342
1,653
715
102
10,701
753.75

1,512
8,150
1,069
8,909
11,585
1,562
1,437
370
1,911
750
7,247
2,316
295
6,990
96
1,596
507.5
115
10,850
453

1,577
3,521
845
111

1,374
3,497
882
62

เปลี่ยนแปลง
2559
(ร้อยละ)
17.66
103
40.96
65
-22.36
19
-6.01
225
-1.42
259
-39.37
45
-3.97
26
-99.46
21
-47.15
97
1.87
19
-3.27
103
-8.94
57
-16.95
7
-10.86
453
-256.25
22
-3.57
107
-40.89
31
11.30
4
1.37
1,549
-66.39
61
-14.77
-0.68
4.19
-79.03

304
390
15
11

มูลค่า (ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง
2560
(ร้อยละ)
79
-23.30
32
-50.77
11
-42.11
177
-21.33
205
-20.85
54
20.00
29
11.54
9
-57.14
29
-70.10
13
-31.58
80
-22.33
35
-38.60
6
-14.29
235
-48.12
1
-95.45
81
-24.30
8
-74.19
8
100.00
1,719
10.97
28
-54.10
348
216
10
4

14.47
-44.62
-33.33
-63.64

สถานการณ๑การผลิตพืชในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 พบวํา มีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรผู๎
ปลูกข๎าวนาปี รวมทั้งพื้นที่ปลูกข๎าวลดลงเล็กน๎อย สํวนข๎าวนาปรังมีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรลดลงแตํพื้นที่
ปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากภัยแล๎ง
การผลิตไม๎ผลพบวํา จํานวนครัวเรือนเกษตรกรผู๎ปลูกผลไม๎ผลและพื้นที่ปลูกมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง แตํมูลคําการผลิตไม๎ผลจํานวนหลายตัวลดลง เนื่องจากปัญหาราคาตามกลไกการตลาด ปัญหาของการ
ผลิตไม๎ผลเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม คือเรื่องการระบาดของแมลงศัตรูพืชได๎แกํ แมลงวันผลไม๎ แมลงดํา
หนามและหนอนหัวดํา
การผลิ ต พื ช ผั ก และไม๎ ด อกไม๎ ป ระดั บ พบวํ า จํ า นวนครั ว เรื อ นเกษตรกรและพื้ น ที่ ภ าพรวมไมํ
เปลี่ยนแปลงมากนัก เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนชนิดพืชตามกลไกราคาตลาด สําหรับพื้นที่การผลิต
กล๎วยไม๎ และมะลิมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากแรงจูงใจด๎านราคา
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ตาราง 1-17 มูลคําภาคเกษตรกรรมของนครปฐม เมื่อเทียบกับจังหวัดในกลุํมภาคกลางปริมณฑล
ประเด็นการวิเคราะห์
(จังหวัด)
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
นนทบุรี
นครปฐม
ภาคกลางปริมณฑล

GPP/GRP
(ล้านบาท)
691,888
346,723
284,726
312,455
1,635,792

ภาคเกษตรกรรม
(ล้านบาท)
2,508
6,038
5,511
18,356
32,413

สัดส่วนต่อ GPP/GRP
(%)
0.36
1.74
1.93
5.87
1.98

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ

แผนภูมิ 1-16 สัดสํวนผลผลิตรายจังหวัดตํอผลผลิตรวมของกลุํมจังหวัด และจํานวนพื้นที่ด๎านเกษตรกรรม
สัดส่วนผลผลิตรายจังหวัดต่อผลผลิตรวมของกลุ่มจังหวัด

แสดงจานวนพื้นที่ด้านเกษตรกรรม

 การประมง

จังหวัดนครปฐม จากสภาพภูมิประเทศและระบบโครงสร๎างพื้นฐานเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิต
ทางการเกษตร สําหรับข๎าว พืชพรรณหลากหลาย รวมถึงภาคการผลิตหลักจากการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา แม๎วํา
ผลผลิตจากการทําประมงในแหลํงน้ําไมํสูงมากเนื่องจากมีผู๎มีอาชีพทําประมงมีจํานวนไมํมาก อยํางไรก็ตาม
แหลํงน้ําสายหลัก เชํน แมํน้ําทําจีน และแมํน้ํานครชัยศรี เป็นลําน้ําที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ๑ และคงความ
หลากหลากของสัตว๑ น้ําธรรมชาติในระดับหนึ่ง สําหรับผลผลิตและมูลคําภาคการประมงของจังหวัดนครปฐม
มากกวําร๎อยละ 99 มาจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา ซึ่งจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพการผลิตทั้งพื้นที่และชนิด
สัตว๑น้ําที่มีมูลคําสูงทางเศรษฐกิจ เชํน กุ๎ง ปลานิล ปลาเบญจพรรณ สัตว๑น้ําสวยงาม และจระเข๎
1. การผลิตสัตว์น้าจากภาคการเพาะเลี้ยง
ผลิ ตผลหลักภาคประมงของจั งหวัดนครปฐม ได๎จากภาคการเพาะเลี้ ยงสัตว๑น้ํารวมถึงกิจกรรม
ตํอเนื่ องอื่ น ๆ สํ าหรั บ การเพาะเลี้ ย งสั ตว๑น้ํา ของจังหวัดนครปฐม มีทั้งเป็นการเลี้ ยงเชิง พาณิช ย๑ การเลี้ ย ง
ผสมผสานรํวมกับการทําการเกษตรอื่นๆ และการเลี้ยงแบบยังชีพ ข๎อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยง
สัตว๑น้ํา (ทบ. 1) และผู๎ประกอบการด๎านประมง (ทบ. 2) ตรวจสอบจากระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการประมงผํานเครือขํายอินเตอร๑เน็ต กรมประมง ปี 2558 - 2560 พบวํามีแนวโน๎มลดลง จากปี 2558 ทั้งนี้
23
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เนื่องจากกลุํมที่เป็น ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา และผู๎ป ระกอบการ แบบยังชีพและรายยํอยหยุดกิจกรรม รวมถึงบาง
รายขาดความตํอเนื่องในการตํออายุทะเบียนฟาร๑ม หรือทะเบียนผู๎ประกอบการสินค๎าประมง/สัตว๑น้ํา
จํานวนฟาร๑มและสถานประกอบการ ณ ธันวาคม 2560 จํานวนทั้งสิ้น 6,509 ฟาร๑ม ประกอบด๎วย
ฟาร๑มเลี้ยงสัตว๑น้ําจํานวน 6,467 ฟาร๑ม ฟาร๑ มเพาะพันธุ๑และอนุบาลลูกสัตว๑น้ํา จํานวน 158 ฟาร๑ม และฟาร๑ม
จระเข๎และตะพาบน้ํา จํานวน 50 ฟาร๑ม ข๎อมูลจากการตรวจสอบการขึ้นและตํอทะเบียนฟาร๑มและสถาน
ประกอบการในปี 2560 พบวําจํานวนฟาร๑มกลุํมยังชีพมีแนวโน๎มลดลงจากปีที่ผํานเล็กน๎อย สําหรับสัตว๑น้ําชนิด
อื่น ฟาร๑มสํวนใหญํมีการปรับเปลี่ยนชนิดสัตว๑น้ําที่เลี้ยงตามสถานการณ๑ความต๎องการของตลาดและราคา โดย
แนวโน๎มจํานวนฟาร๑มเลี้ยงกุ๎ง โดยเฉพาะกุ๎งก๎ามกรามมีจํานวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ฟาร๑มเลี้ยงปลานิล มีจํานวน
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบจํานวนฟาร๑มเลี้ยงในปี 2560 ตํอปีฐานการผลิต 2559
ตาราง 1-18 ประเภทและจํานวนผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา/ ผู๎ประกอบการ (ราย)
ประเภท
ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา (ทบ.1)
ผู๎ประกอบการ (ทบ.2)
รวม

ปี 2555
8,149
253
8,402

จานวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า/ผู้ประกอบการ (ราย)
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
8,434
8,978
9,548
6,728
6,509
277
188
198
198
188
8,711
9,166
9,746
6,926
6,697
ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัด (2561)

แผนภูมิ 1-17 จํานวนผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา และจํานวนผู๎ประกอบการ

ผู๎ประกอบการด๎านประมงอื่นๆ ตามข๎อมูลการขึ้นทะเบียนผู๎ประกอบการด๎านประมง (ทบ. 2) ณ
กรกฎาคม 2561 ประกอบด๎วย ผู๎ค๎าปัจจัยการผลิต/ผู๎ค๎าหรือรวบรวมสัตว๑น้ํา/แพปลา ทําขึ้นปลา/โรงงาน
อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ๑ สั ต ว๑ น้ํ า /ผู๎ แ ปรรู ป สั ต ว๑ น้ํ า /ผู๎ นํ า เข๎ า /ผู๎ สํ ง ออกสั ต ว๑ น้ํ า มี จํ า นวนทั้ งสิ้ น 188 สถาน
ประกอบการ ประเภทผู๎ค๎าและผู๎ประกอบการมีจํานวนผู๎ตํออายุทะเบียน ลดลงจากปี 2559
24
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พิจารณาพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําของจังหวัดนครปฐม พบวํามีกระจายทั่วไปในทุกอําเภอ พื้นที่หลักที่
สําคัญมีจํานวนสถานประกอบการและพื้นที่เพาะเลี้ยงจํานวนมาก ได๎แกํ อําเภอบางเลน อําเภอกําแพงแสน
และอําเภอเมืองนครปฐม อําเภอที่พบวํามีจํานวนฟาร๑มและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําน๎อยที่สุด ได๎แกํ อําเภอพุทธ
มณฑล ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการประกอบเป็นแบบขนาดเล็กเพื่อการยังชีพ และเป็นพื้นที่เขตเมืองและที่อยูํ
อาศัยเขตเมืองสํงผลให๎พื้นที่ทําการรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํามีแนวโน๎มลดลง
ตาราง 1-19 จํานวนเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา (ฟาร๑ม) ปี พ.ศ. 2558 – 2560
พ.ศ.

กุ้งขาว

กุ้งก้ามกราม

ปลา
น้าจืด

2558
2559
2560

1,663
1,253
1,813

1,851
1,827
1,698

4,301
3,216
2,948

ปลา
สวยงาม
465
382
-

จระเข้
สัตว์น้า
และ
รวม
อื่นๆ
ตะพาบน้า
37
73
8,390
31
19
6,728
50
6,509
ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัด (2561)

ปริมาณผลผลิตสัตว๑น้ําจากการเพาะเลี้ยงในปีการผลิต 2560 ที่สําคัญประกอบด๎วย ผลผลิตกุ๎งขาว
กุ๎งก๎ามกราม ปลานิล ปลาเบญจพรรณ และสัตว๑น้ําสวยงาม ผลผลิตสัตว๑น้ําเพื่อการบริโภคทั้งสิ้น ประมาณ
28,500 เมตริกตัน สําหรับสัตว๑น้ํามีการผลิตสัตว๑น้ําสวยงามหลากหลายชนิด ที่สําคัญ ได๎แกํ ปลากัดสวยงาม
ปลาหางนกยูง ปลาทอง เป็นต๎น ประเมินมูลคําจากภาคการเพาะเลี้ยงทั้งสัตว๑น้ําบริโภคและสัตว๑น้ําสวยงาม
รวมถึงจระเข๎ ตํอปีมากกวํา 2,800 ล๎านบาท รายละเอียดตามตาราง
ตาราง 1-20 ผลผลิตและมูลคําจากการผลิตภาคการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา จังหวัดนครปฐม
ชนิด
กุ้งขาว

ปี 2560 ณ ธันวาคม 2560
ผลผลิต
ราคา
มูลค่า
(ก.ก./ตัว)
(บาท)
(ล้านบาท)
7,983,600 136-175
1,251.42

กุ้งก้ามกราม

5,080,200

180-360

1,066.84

ปลานิล

6,165,900

20-30

154.14

ปลาน้าจืดอื่นๆ

9,272,600

172.81
18

สัตว์น้า
สวยงาม
จระเข้
ประเมินรวม

52,000,000

2-30

200

6,250
28,502,300

5,800

36,25
2,845.21
25

ผลผลิตเทียบ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
กับปีการผลิต
เหตุผล อุปสรรคภาคการผลิต
2559
และตลาด
8,902,200 แนวโน๎มการผลิตลดลงเล็กน๎อยตาม
ความต๎องการตลาด และราคา
3,850,700 - แนวโน๎มเพิ่มขึ้นตามความต๎องการ
ตลาดในประเทศ/ตลาดสากล และ
ราคา
- มีความต๎องการสํงออกแตํติด
อุปสรรคด๎านมาตรฐานโรคสัตว๑น้ํา
6,594,600 แนวโน๎มลดลงจากปริมาณอุปทาน
สํวนเกิน และราคามีแนวโน๎มลดลง
9,452,000 ปริมาณการผลิต อุปทาน และราคา
การผลิตปลาเบญจพรรณ
เปลี่ยนแปลงไมํมาก
45,800,000 - เริ่มพบอุปสรรคการสํงออกจาก
ข๎อกําหนดด๎านมาตรฐานโรคสัตว๑น้ํา
- ราคาเป็นราคาตลาด ไมํรวม
ประเภทการประมูลขาย (Bidding)
ไมํมีข๎อมูล
28,799,500 ไมํรวมมูลคําการผลิตจระเข๎
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นอกจากสัตว๑น้ําบริโภคและสัตว๑น้ําสวยงาม จังหวัดนครปฐมยังมีสัตว๑เศรษฐกิจ ได๎แกํ จระเข๎ ซึ่งเป็น
สัตว๑เศรษฐกิจสําคัญ และมีแนวโน๎มด๎านการพัฒนาสร๎างมูลคําเพิ่ม โดยมีปริมาณการผลิต จํานวนไมํน๎อยกวํา
6,000 ตัว ตํอ ปี มูลคําการผลิตจระเข๎จําหนํายตํอผู๎ค๎าคนกลาง รวมถึงผลิ ตภัณฑ๑แปรรูปจากหนัง เนื้อ และ
เลือดจระเข๎ ตํอปีมากกวํา 30 ล๎านบาท
2. การผลิตสัตว์น้าจากภาคการทาประมง
ข๎อมูลภาคการทําประมง แม๎วําจังหวัดนครปฐมจะอยูํใกล๎เมืองใหญํ กรุงเทพมหานคร แตํพบวํา
ยังคงมีวิถีการดํารงชีวิตสําหรับชุมชนบริเวณริมแมํน้ําทําจีน แมํน้ํานครชัยศรี รวมถึงแหลํงน้ําสาธารณะอื่นๆ ที่
ทําการประมงจากการจับเพื่อใช๎ผลผลิตเพื่อการยังชีพในครัวเรือน จํานวนไมํน๎อย จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่แหลํง
ประกอบด๎วยแมํน้ําลําคลอง หนองบึง ที่มีศักยภาพการผลิตทางการประมง และระบบนิเวศน๑น้ําจืด พื้นที่รวม
25,357 ไรํ แยกเป็นแหลํงน้ําไหลประเภทแมํน้ํา ลําคลอง ลํารางธรรมชาติ 23,067 ไรํ และแหลํงน้ํานิ่งประเภท
หนองบึง 3.290 ไรํ จากข๎อมูลที่ทําการสํารวจโดยสํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม ในปี 2560 มีแนวโน๎มลดลง
ทั้งจํานวนชาวประมงและเครื่องมือทําการประมง พบวํามีจํานวนครัวเรือนทําการประมงจากการจับ จํานวน
1,820 ครั ว เรื อ น เครื่ อ งมือที่ใช๎ สํ ว นใหญํเป็นเครื่องมือทํ าการประมงขนาดเล็ ก จําพวก ตาขําย และเบ็ ด
ประเมิ น วํ า มี ผ ลผลิ ต จากการลงแรงทํ า การประมงในปี 2560 จํ า นวน 55,700 กิ โ ลกรั ม คิ ด เป็ น มู ล คํ า
1,671,000 บาท ชนิด สัตว๑น้ําที่จับได๎ ประกอบด๎วย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาชํอน ปลาดุก และกุ๎งก๎ ามกราม
โดยผลผลิตเกือบทั้งหมดเพื่อการบริโภค มีเพียงประมาณร๎อยละ 15 ของน้ําหนักที่จับได๎นําไปจําหนํายเป็น
รายได๎ครัวเรือน
3. การแปรรูปสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ประมง
จังหวัดนครปฐมปัจจุบันนอกจากการผลิตสัตว๑น้ําสดเพื่อจําหนํายทั้งตลาดในพื้นที่ของจังหวัด และ
พื้นที่โดยรอบแล๎ว เกษตรกร/ผู๎ประกอบการมีการผลิตผลิตภัณฑ๑แปรรูปสัตว๑น้ําสร๎างมูลคําเพิ่มหลากหลายชนิด
ผลิตภัณฑ๑จากสัตว๑น้ําที่สําคัญที่มีการผลิต ได๎แกํ ปลาแดดเดียว ปลาส๎ม จําหนํายเพื่อในประเทศ รวมถึงเพื่อ
การสํงออกแล๎ว ยังมีการทําแปรรูปหลากหลายเพื่อสร๎างมูลคํา และโอกาสทางการตลาด สําหรับผลิตผลสัตว๑น้ํา
สดจากฟาร๑มที่สําคัญ ได๎แกํ กุ๎งขาว กุ๎งก๎ามกราม และปลาน้ําจืด มีการจําหนํายในตลาด ห๎ องเย็น ร๎านอาหาร
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการผลิตสัตว๑น้ําและอยูํใกล๎เมืองใหญํ ทําให๎มีปริมาณความต๎องการกุ๎ง
สด โดยเฉพาะอยํางยิ่งกุ๎งก๎ามกรามสําหรั บบัตรคาร/ร๎านอาหารในปริมาณสูงอยํางตํอเนื่อง จังหวัดนครปฐมจึง
เป็นแหลํงใหญํในการกระจายผลผลิตกุ๎งสดในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงบริเวณภาคกลาง และทั่วประเทศ
การแปรรูปสัตว๑น้ํา เพื่อสร๎างมูลคําเริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑มากขึ้น อยํางไรก็ตามผลิตภัณฑ๑ เกือบ
ทั้งหมดที่ทําการแปรรูปเป็นการแปรรูปเบื้องต๎นอยํางงําย ผลิตภัณฑ๑แปรรูปจากสัตว๑น้ําที่พบวํานิยมทําการแปร
รูปและมีตลาดกว๎างขวาง ได๎แกํ ปลาส๎ม ปลาแดดเดียว ปลาดองเค็ม จากการประเมินการแปรรู ปสัตว๑น้ํา ปี
2560 มีการนําผลิตผลสัตว๑น้ํามาทําการแปรรูปในรูปทําส๎ม ตากแห๎ง และดองเค็ม ติดเป็นร๎อยละ 7.9 5.8 และ
2.9 ของปริมาณผลิตผลสัตว๑น้ําสด
4. การผลิตสัตว์น้าสวยงาม
นครปฐม เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในฐานะแหลํงผลิตสัตว๑น้ําสวยงามแหลํงใหญํที่สุดแหํงหนึ่งของ
ประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีจํานวนฟาร๑มได๎มาตรฐานสํงออกสัตว๑น้ําสวยงามจํานวนมากที่สุดของประเทศ
ไทย ประเมินจํานวนสัตว๑น้ําสวยงามสํงออกในปี 2560 มีมากกวํา 52 ล๎านตัว ชนิดสัตว๑น้ําสวยงามที่มีการผลิต
เพื่อจําหนํายในประเทศและเพื่อการสํงออกเป็นอันดับต๎นๆ ได๎แกํ ปลากัดสวยงาม ปลาหางนกยูง ปลาทอง
และสัตว๑น้ําสวยงามอื่นๆ สําหรับการสํงออก ปัจจุบันเกษตรกรของจังหวัดนครปฐมพัฒนาระบบการตลาดใน
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ลักษณะการจําหนํายออนไลน๑มากขึ้น โดยสามารถสร๎างมูลคําจากราคาที่จําหนํายปกติ ไมํน๎อยกวํา 10 เทํา
ของราคาจําหนํายทั่วไป
วิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา ด้านประมง
การวิ เคราะห๑ ปั จ จั ย ภายใน (จุ ด แข็ งและจุด อํอ น) และวิเ คราะห๑ ปัจ จัย ภายนอก (โอกาสและ
อุปสรรค) การดพัฒนาภาคการประมงจากสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรพื้นที่และแหลํงน้ํา สิ่ง แวดล๎อม
และแนวโน๎ ม ความต๎ อ งการผู๎ บ ริ โ ภคและตลาด เพื่ อ การพั ฒ นาด๎ า นประมงและการเพาะเลี้ ย งสั ต ว๑ น้ํ า มี
ความก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืน ดังนี้
จุดแข็ง

จุดอ่อน



ลักษณะพื้นที่และคุณภาพดิน เหมาะสมกับการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้าบริโภคและสัตว์น้าสวยงาม
 มีแหล่งอานวยน้า เช่น แม่น้า ระบบชลประทาน เพียงพอ
ต่อการผลิตทางเพาะเลีย้ ง และการรักษ์ทรัพยากรประมง
 มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ดี เพียงพอต่อ
การจัดการระบบการผลิต การตลาด
 องค์กรมีบุคคลากร ที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านมาตรฐาน
 นโยบายทั้งระดับประเทศและจังหวัดส่งเสริมภาคการผลิต
ทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
 นโยบายส่งเสริมตลาดออนไลน์สาหรับสินค้าเกษตร รวมถึง
สัตว์น้า สัตว์น้าสวยงาม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์นา้



โอกาส

อุปสรรค

ตลาดสินค้าสัตว์น้าเปิดกว้างทั้งระดับจังหวัด ประเทศ
ภูมิภาค และตลาดสากล
 แนวโน้มความต้องการสินค้าสัตว์นาคุ
้ ณภาพมีมาตรฐาน
มีการขยายตัวต่อเนื่อง
 ราคาผลิตผลสัตว์น้ามีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
 ความต้องการความร่วมมือภาคเอกชนและภาครัฐ สาหรับ
พัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้า
 มีระบบมาตรฐานสินค้าสัตว์น้า/สัตว์น้าสวยงาม/ผลิตภัณฑ์
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสมัยใหม่
เพื่อมีให้เลือกใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตตามกรอบมาตรฐาน
 มีหน่วยงานและบุคคลากรรับผิดชอบและให้ความรู้การ
ดาเนินการมาตรฐานการผลิต และตามระบบมาตรฐานสากล
เพื่อการส่งออกสาหรับโรคสัตว์น้า
 มีระบบตามสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้า
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ลักษณะพื้นที่และคุณภาพดินเหมาะสมกับการทาการ
เกษตรต่างๆ ทาให้ความขัดแย้งการใช้พื้นที่เพื่อการผลิต
 เกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดั่งเดิม
สูงอายุ
 ความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ามีจากัด
 การยอมรับและเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยีใหม่ๆ สาหรับ
พัฒนาระบบมาตรฐานมีจากัด
 งบประมาณสาหรับการพัฒนาภาคการผลิตตามนโยบาย
มีจากัด
 การเข้าถึงตลาดออนไลน์ของกลุ่มเกษตรกรดั่งเดิม และ
เกษตรกรรายย่อยมีจากัด

ความสามารถในการเข้าถึงตลาด และการพัฒนาสร้าง
ช่องทางการตลาดสินค้าสัตว์น้า
 การตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้าสาหรับการเพาะเลีย้ งใน
แหล่งน้าใช้สาธารณะมีจากัด
 การปรับปรุงระบบการผลิตตามมาตรฐานต้องลงทุนเพิ่ม
 อาหารสัตว์น้ามีราคาสูงทาให้ต้นทุนการผลิตสูง
 ราคาจาหน่ายสินค้าสัตว์นาคุ
้ ณภาพ ได้มาตรฐานไม่สูงทา
ให้ขาดแรงจูงใจต่อเกษตรกรเข้าสูร่ ะบบมาตรฐาน
 ขาดการเข้าถึงนวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนการผลิต
 เกษตรกรไม่สามารถดาเนินการเพือ่ ขจัดข้อจากัดด้าน
มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสาหรับโรคสัตว์น้า
 ระบบตามสอบย้อนกลับไม่ครอบคลุมทุกสินค้าสัตว์น้า
ทาให้ผู้บริโภคไม่ที่มาสินค้าแหล่งใหญ่จากนครปฐม
 ความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกร และชุมชนเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาภาคการผลิตและตลาด ไม่มีความต่อเนื่อง
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เพื่อการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําและการประมงให๎มีความก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืนภายใต๎การ
วิเคราะห๑ศักยภาพ SWOT Analysis โครงการพัฒนาประมงก๎าวหน๎ายั่งยืนของจั งหวัดนครปฐม ได๎กําหนด
กรอบกลยุทธ๑การพัฒนาเพื่อแก๎ไขจุดอํอน และขจัดหรือลดอุปสรรค เพิ่มการใช๎โอกาสและจุดแข็ง เพื่อให๎เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําและการประมงอยํางยั่งยืน ประกอบด๎วย
1. กลยุทธ์ จุดแข็งร่วมกับโอกาส สร๎างความเข๎มแข็งฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา สําหรับกุ๎งขาว ปลา
และสัตว๑น้ําจืด สัตว๑น้ําสวยงาม จระเข๎ เข๎าสูระบบมาตรฐาน เพื่อให๎มั่นใจวําการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว๑
น้ําและการประมงสอดรับกับความต๎องการของผู๎บริโภค ตลาด เพิ่มความสามารถด๎านการแขํงขันที่เพิ่มขึ้น ลด
ความเสี่ยงจากภาวะกดดันภาคการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา/การประมง และการเปลี่ยนอยํางรวดเร็วของโลกในยุค
ดิจิตอล มุํงสูํระบบการผลิตอยํางรับผิดขอบเพื่อลดความขัดแย๎งการใช๎ทรัพยากรที่ดิน/น้ํา เพื่อการพัฒนาภาค
การประมงเป็นไปอยํางยั่งยืน
2. กลยุทธ์ จุดอ่อนร่วมกับโอกาส ภาครัฐมีการกําหนดหรือวางมาตรการสนับสนุนทั้งด๎านความรู๎
เทคโนโลยี นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ๑ที่จําเป็นเพื่อให๎สามารถจัดการ/ปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํระบบมาตรฐาน รวมถึงการสร๎างความเข๎มแข็งของเครือขํายเกษตรกร/
ผู๎ประกอบการให๎รํวมกันพัฒนาความเข๎มแข็งเพื่อมุํงสูํระบบมาตรฐาน การสนับสนุนรวมถึงรักษา และ/หรือ
จั ด หาตลาด/แหลํ ง กระจายผลิ ต ผล/ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ / สิ น ค๎ า สั ต ว๑ น้ํ า บริ โ ภคและสั ต ว๑ น้ํ า สวยงามใหมํ ๆ การ
ประชาสัมพันธ๑สร๎างตลาดผลิตผล/ผลิตภัณฑ๑/สินค๎าสั ตว๑น้ําที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได๎มาตรฐานของจังหวัด
นครปฐมให๎เป็นที่รู๎จักอยํางตํอเนื่องและกว๎างขวาง เพื่อให๎มั่นใจการพัฒนาภาคการประมงมีความก๎าวหน๎าอยําง
ยั่งยืน
3. กลยุทธ์ จุดแข็งร่วมกับสิ่งกีดขวาง ภายใต๎นโยบายด๎านอาหารปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของภาคการผลิตทางการเกษตรกร และการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชนของจังหวัด ซึ่ง
องค๑กรมีบุคคลลากรที่มีความรู๎ ประสบการณ๑ด๎านมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี การจัดการสุขอนามัยที่ดี มาตรฐาน
ด๎านโรคสัตว๑น้ํา การจัดการอนุรักษ๑ทรัพยากรสัตว๑น้ํา สามารถสนับสนุนความรู๎ การปฏิบัติและเตรียมความ
พร๎อมเกษตรกร/ผู๎ประกอบการ/ชุมชน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ๑ การจัดการที่จําเป็นเพื่อการพัฒนาระบบการเฝูา
ระวังโรค อาหารปลอดภัย รวมถึงการสร๎างความเข๎มแข็งของกลุํมอนุรักษ๑ของชุมชน
4. กลยุ ท ธ์ จุ ด อ่อ นร่ ว มกั บ สิ่ง กี ด ขวาง สนั บ สนุ น การเข๎ า ถึ ง ตลาดทั้ ง ตลาดในระดั บ จั ง หวั ด
ประเทศ ภูมิภาค และตลาดสากล โดยสร๎างความเข๎มแข็งผํานกลุํม/ชมรม เครือขําย ศูนย๑เรียนรู๎ระบบการผลิต/
การตลาด เพื่อให๎เกิดการพัฒนาเครือขํายตลาด สร๎างมูลคําเพิ่มผํานการแปรรูปสัตว๑น้ํา สําหรับกุ๎งขาว ปลาและ
สัตว๑น้ําจืด สัตว๑น้ําสวยงาม และจระเข๎ สร๎างเสริมระบบการตามสอบย๎อนกลับสินค๎าประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การขยายตลาดผลิ ตผลและสิ น คาสั ต ว๑น้ํ าในระดั บประเทศ ภูมิ ภ าค และตลาดสากล ที่ต๎ องการผลิ ต ผล/
ผลิ ต ภั ณฑ๑ / สิ น ค๎า สั ต ว๑น้ํ า ที่ มี คุณ ภาพ มี ค วามปลอดภั ย ได๎ ม าตรฐานตามที่ กํา หนดและสามารถตามสอบ
ย๎อนกลับได๎ รวมถึงการให๎ผู๎ผลิตต๎องสามารถรอบรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของผู๎บริโภคและตลาด
 การปศุสัตว์

จังหวัดนครปฐมมีการเลี้ยงสัตว๑เพื่อการบริโภคและการค๎า สัตว๑ที่มีผลผลิตมากที่สุด คือ ไกํ ในปี
2556 จํานวน 8,795,508 ตัว จากเกษตรกร 9,003 ครัวเรือน ปี 2557 จํานวน 9,819,028 ตัว จากเกษตรกร
11,983 ครัวเรือน ปี 2558 จํานวน 11,210,550 ตัว จากเกษตรกร 12,485 ครัวเรือน ปี 2559 จํานวน
10,518,382 ตัว จากเกษตรกร 11,658 ครัวเรือนและในปี 2560 จํานวน10,440,296 ตัว จากเกษตรกร
12,560 ครัวเรือน ซึ่งจะเห็นได๎วํามีจํานวนผลผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2556-2558 และลดลงในปี 2559/2560 ร๎อยละ
6.17/0.74 รองลงมาคือ เป็ด ปี 2560 จํานวน 1,928,235 ตัว จากเกษตรกร 1,629 ครัวเรือน ลดขึ้นร๎อยละ
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12.03 และสุกรมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปี 2560 จํานวน 206,788 ตัวจากเกษตรกร 687 ราย เพิ่มขึ้นร๎อยละ
13.33 ตามลําดับ โดยจํานวนผลผลิตที่มีแนวโน๎มสูงขึ้น คือ โคเนื้อ โคนม และแพะแกะ
ตาราง 1-21 จานวนปศุสตั ว์และจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของจังหวัดนครปฐม ปี 2556-2560
สัตว์ที่
สาคัญ
โคเนื้อ
โคนม
กระบือ
สุกร
แพะ
แกะ
ไกํ
เป็ด

2557
2558
2559
2560
จานวน เกษตรกร
จานวน
เกษตรกร
จานวน
เกษตรกร
จานวน
เกษตรกร
(ตัว)
(ครัวเรือน)
(ตัว)
(ครัวเรือน)
(ตัว)
(ครัวเรือน)
(ตัว)
(ครัวเรือน)
40,042
2,175
42,455
2,607
46,150
2,498
39,748
2,190
24,156
762
25,497
776
21,820
784
22,557
728
321
37
526
29
480
38
376
32
206,788
687
233,358
982
213,510
814
182,478
677
8,308
123
9,567
149
9,554
136
7,985
114
1,278
31
1,034
19
1,163
22
1,265
24
9,819,028 11,983 11,210,550 12,485 10,518,382 11,658 10,440,296 12,560
1,928,235
1,629
1,317,621 1,524
2,158,884
1,247
2,192,139
1,510

อัตราการ
เปลี่ยน
แปลง

0.74
7.09
-14.62
13.33
4.05
8.77
-0.74
-12.03

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดนครปฐม (2561)

วิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา ของปศุสัตว์ที่สาคัญ
 สุกร
ในปีพ.ศ. 2559 จํานวนการเลี้ยงสุกรในจังหวัดมีทั้งหมด 182,478 ตัว จากเกษตรกร 677 รายสุกรมี
แนวโน๎มการเลี้ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปี 2560 จํานวน 206,788 ตัว จากเกษตรกร 687 ราย เพิ่มขึ้น ร๎อยละ
13.33 การเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐมเกษตรกรมีทั้งรายยํอยและรายใหญํ เกษตรกรรายใหญํจะเลี้ยงในระบบ
ที่ทันสมัยใช๎เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการเลี้ยงดูสัตว๑ จึงได๎ผลผลิตที่ดี
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา คือ จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่อยูํใกล๎กับกรุงเทพมหานคร
การคมนาคมสะดวกมีตลาดค๎าเนื้อสุกรขนาดใหญํและเป็นแหลํงผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรเป็นอันดับหนึ่ ง
ของประเทศในการรองรั บ ผลิ ตผล มี ส ภาพอากาศที่ดี มี ร ะบบชลประทานที่ ส มบู ร ณ๑จึ ง ไมํ ข าดน้ํ า ที่ ใ ช๎ ใ น
การเกษตร มีสํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดและอําเภอ ให๎คําแนะนําและสนับสนุนในการรับรองมาตรฐานฟาร๑ม
ทําให๎สินค๎ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภค มีมหาวิทยาลัยที่ทําการศึกษาวิจัย และถํายทอดความรู๎ให๎แกํ
เกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว๑หลายแหํง อยํางไรก็ตาม ปัญหาที่สบในปัจจุบันคือ ชุมชนเมืองมีการขยายตัวอยํางมาก
ที่ดิน มีราคาแพง การขยายฟาร๑มเป็นไปได๎ยากและมีปัญหาการร๎องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร๑มมีเป็นจํานวนมาก
การแก๎ปัญหาต๎องใช๎ต๎นทุนสูง จึงทําให๎เกษตรกรผู๎เลี้ยงสุกรขนาดใหญํ/ขนาดกลางหลายฟาร๑มต๎องเลิกกิจการ
ขายที่ดิน เพื่อย๎ายไปหาแหลํงที่อยูํไกลชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด๎านมลพิษที่เกิดจากฟาร๑มปศุสัตว๑
 โคเนื้อ
ในปี พ.ศ. 2560 จํานวนการเลี้ยงโคเนื้อมีทั้งหมด 40,042 ตัว จากเกษตรกร 2,175 ราย การเลี้ยง
โคเนื้อในจังหวัดนครปฐม สามารถแบํงออกได๎ดังนี้
1. โคพื้นเมือง เกษตรกรรายยํอยเลี้ยงเป็นสํวนมากเพื่อผลิตลูกขายและเพื่อการกีฬา เป็นฟาร๑มขนาด
เล็กเลี้ยงแบบพอเพียง รายละ 1-2 ตัว ไมํเกิน 10-20 ตัวตามขนาดพื้นที่ที่เกษตรกรถือครองอยูํ
2. โคพั น ธุ๑ แ ละโคลู ก ผสม มี ก ารเลี้ ย งเพื่ อ ผลิ ต ลู ก ขายและเพื่ อ ขยายพั น ธุ๑ เ ป็ น ฟาร๑ ม ขนาดเล็ ก
และขนาดกลาง
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3. โคขุนมีการเลี้ยงแบํงออกเป็น 2 ประเภท
3.1 โคขุนประเภทโคมันเป็นการเลี้ยงโคที่มีอายุมากหรือโคแกํ ขุนให๎อ๎วนมีเนื้อมากขึ้นแล๎ว
จําหนําย
3.2 โคขุนประเภทโคเนื้อคุณภาพ การเลี้ยงโคประเภทนี้จะใช๎โคลูกผสมสายพันธุ๑ดี อายุไมํเกิน 2
ปี โดยใช๎ระยะเวลาขุน 8-10 เดือน เพื่อให๎โคที่ขุนอ๎วนเนื้อมีไขมันแทรกผลิตสํงตลาดเนื้อคุณภาพสูง
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา คือ จังหวัดนครปฐมมีสายพันธุ๑โคเนื้อที่ดีมีชื่อเสียง ได๎แกํ โคพันธุ๑
กําแพงแสนมีการสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว๑ที่มีคุณภาพ ได๎แกํ หญ๎าเนเปียร๑ปากชํอง 1 การปลูก
ข๎าวโพดพร๎อมฟัก สภาพพื้นที่อําเภอเมือง/กําแพงแสน น้ําและดินมีความอุดมสมบูรณ๑การคมนาคมสะดวกอยูํ
ใกล๎กรุงเทพฯ มีแหลํงให๎ความรู๎และเทคโนโลยีหลายแหํง อยูํ ใกล๎โรงงานอาหารสัตว๑ ปัญหาที่พบ: ที่ดินมีราคา
แพง ทําให๎การขยายฟาร๑มหรือตั้งฟาร๑มใหมํเป็นไปได๎ยาก จําเป็นต๎องมีการสํงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ แบบประณีต
(intensive)
 ไก่เนื้อ
ในปี พ.ศ. 2560 จํานวนการเลี้ยงไกํเนื้อมีทั้งหมด 3,199,786 ตัว จากเกษตรกร 770 ราย การเลี้ยง
ไกํเนื้อในจังหวัดนครปฐมมีการเลี้ยงที่ทันสมัยมีการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งในระยะเวลา 1
ปี สามารถเลี้ยงไกํเนื้อได๎ 4-5 รุํน มีการเลี้ยงมากในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี อําเภอเมืองนครปฐม และอําเภอ
กําแพงแสน เกษตรกรมีทั้งที่เป็นเจ๎าของกิจการเองและรับจ๎างบริษัท (เกษตรกรพันธะสัญญา)
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา คือ จังหวัดมีการคมนาคมสะดวกอยูํใกล๎ ตลาดขนาดใหญํ มี
โรงงานผลิตอาหารสัตว๑หลายแหํง มีโรงฆําสัตว๑ที่มีมาตรฐานได๎รับการรับรองเพื่อการสํงออก มีโรงงานแปรรูป
อาหารหลายแหํง อยํางไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ การขยายฟาร๑มหรือตั้งฟาร๑มใหมํเป็นไปได๎ยาก
เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงและการขยายฟาร๑มและฟาร๑มเลี้ยงไกํเนื้อเป็นแหลํงต๎นกําเนิดมลภาวะทางกลิ่นจึง
ได๎รับการตํอต๎านจากชุมชน มีการร๎องเรียนอยูํบํอยๆ ทําให๎ต๎องลงทุนมากขึ้นในการจํากัดกลิ่น
 ไก่ไข่
ในปี 2560 จํานวนการเลี้ยงไกํไขํมีทั้งหมด 4,548,864 ตัว จากเกษตรกร 727 ราย การเลี้ยงไกํไขํใน
จังหวัดนครปฐมมีการเลี้ยงมากที่สุด ที่อําเภอบางเลนเป็นการเลี้ยงโดยเอกชนรายใหญํในรูปบริษัท มีการจัดการ
การใช๎วิชาการและการใช๎เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย มีการแปรรูปและการจัดจําหนํ ายทั้งภายในประเทศและ
สํงออก สํวนในอําเภออื่นๆ จะเลี้ยงแบบรายยํอยผลิตขายภายในจังหวัดและจังหวัดใกล๎เคียง
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา คือ การเลี้ยงไกํไขํในจังหวัดนครปฐมจะได๎เปรียบจังหวัดอื่น
เนื่องจากการคมนาคมสะดวกอยูํใกล๎เมืองใหญํ สภาพอากาศไมํร๎อนจัด มีน้ําไมํขาดแคลน มีโรงงานอาหารสัตว๑
หลายแหํง เกษตรกรที่เลี้ยงไกํไขํ มีการเลี้ยงมายาวนานทําให๎มีประสบการณ๑และมีองค๑ความรู๎ในการเลี้ยงดู เป็น
อยํางดี อีกทั้งยังใช๎มูลสัตว๑นํามาเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงปลาเพิ่มรายได๎อีกทางหนึ่ง อยํางไรก็ตามปัญหาที่พบคือ
การที่จะสร๎างฟาร๑มใหมํหรือขยายฟาร๑มเป็นไปได๎ยาก เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงมาก และการขออนุญาตเพื่อ
จัดตั้งฟาร๑มในปัจจุบัน ต๎องขอความเห็นจากท๎องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะผํานการอนุมัติได๎น๎อยมาก เนื่องจากชุมชน
ไมํต๎องการมลภาวะทางกลิ่นและน้ําเสีย
 เป็ดเนื้อ
ในปีพ.ศ. 2560 จํานวนการเลี้ยงเป็ดเนื้อมีทั้งหมด 983,492 ตัว จากเกษตรกร 1,157 ราย การเลี้ยง
เป็ดเนื้อในจังหวัดนครปฐม มีการเลี้ยงมากที่สุด ที่อําเภอเมือง รองลงมาได๎แกํ อําเภอนครชัยศรี และอําเภอบาง
เลน เกษตรกรเลี้ยงเป็ดเนื้อเพื่อสํงโรงฆํา เพื่อจําหนํายไปยังตลาดในกรุงเทพฯ มีการบริโภคในจังหวัดเล็กน๎อย
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ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา คือ จังหวัดนครปฐมติดกับเมืองใหญํหลายจังหวัด ทําให๎มีตลาด
รองรับหลายแหํง การคมนาคมสะดวก มีน้ําเพื่อการเลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ มีโรงงานผลิตอาหารสัตว๑ภายใน
จังหวัดหลายแหํง อยํางไรก็ตาม ปัญหาที่พบคือการเลี้ยงเป็ดเนื้อมักกํอให๎เกิดมลภาวะทางกลิ่น เสียง และน้ํา
เสีย จึงได๎รับการร๎องเรียนจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
 เป็ดไข่
ในปี พ.ศ. 2560 จํานวนการเลี้ยงเป็ดไขํมีทั้งหมด 944,743 ตัว จากเกษตรกร 793 ราย การเลี้ยง
เป็ดไขํในจังหวัดนครปฐม มีการเลี้ยงมากที่สุด ที่อําเภอบางเลน รองลงไปได๎แกํอําเภอเมืองนครปฐมและอําเภอ
กําแพงแสนซึ่งมีการเลี้ยง 2 รูปแบบ คือ
1. เลี้ยงแบบฟาร๑มมาตรฐานซึ่งการเลี้ยงแบบนี้เป็ดจะอยูํภายในโรงเรือนมีการให๎อาหารและการเลี้ยง
ดูตามหลักวิชาการ มีการใช๎เทคโนโลยี
2. เลี้ยงแบบเป็ดไขํไลํทุํงการเลี้ยงแบบนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบเคลื่อนที่ไปตามแหลํงอาหาร โดยปลํอย
เลี้ยงในพื้นที่นาข๎าวหลังการเก็บเกี่ยวโดยหากินเมล็ดข๎าวเปลือกที่ตกหลํนในแปลงนาเพื่อลดต๎นทุนด๎านอาหาร
และหากินหอย ปู ปลาเป็นอาหารเสริม
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา คือ ไขํเป็ดเป็นสินค๎าการเกษตรที่สามารถแปรรูปได๎หลากหลาย
เชํน ไขํเค็มไขํเยี่ยวม๎า และใช๎ประกอบอาหารได๎ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทําขนมได๎หลายชนิดและที่
สร๎างชื่อเสียงให๎แกํท๎องถิ่น ได๎แกํ ขนมเปี๊ยะหอม ครูสมทรง อําเภอบางเลนเป็นที่รู๎จักทั่วประเทศโดยใช๎ไขํแดง
จากไขํเค็มของเป็ดเป็นสํวนประกอบที่สําคัญ อยํางไรก็ตามการเลี้ยงเป็ดไขํประสบปัญหาและอุปสรรคในการ
ขยายฟาร๑ม ได๎แกํ ที่ดินที่มีราคาแพงและการเลี้ยงเป็ดมักจะกํอมลภาวะตํอชุมชนจึงได๎รับการร๎องเรียนจาก
ชุมชนเสมอ
โดยทั่ ว ไป จั ง หวั ด นครปฐมเป็ น จั งหวั ด ที่ มี เ กษตรกรเลี้ ย งสั ต ว๑ เ ป็ น อาชี พ มากจั ง หวั ด หนึ่ ง ของ
ภาคกลางตอนลํ าง 1 โดยเฉพาะโคเนื้ อ โคนม สุกร เป็ดไขํ และไกํไขํ ภาคการผลิตปศุสั ตว๑สามารถสรุป
ได๎ดังนี้
- การผลิตน้ํานมดิบมีเกษตรกร จํานวน 762 ราย มีโคนมประมาณ 24,156 ตัว ผลิตน้ํานมดิบรวบรวม
สํงให๎ สหกรณ๑ จํ านวน 2 แหํ ง และเอกชนจํ านวน 2 ราย ได๎ผลผลิ ตประมาณปีละ 22 ล๎ านตัน คิดเป็นมูลคํา
ประมาณ 394 ล๎านบาท
- การผลิตสุกร มีเกษตรกรเลี้ยงสุกร จํานวน 386 ราย มีกําลังการผลิตสุกรขุนประมาณ 302,756 ราย
เฉพาะลูกสุกรเลี้ยงเป็นสุกรขุน ซึ่งปัจจุบันมีราคาสูง สามารถทําเงินรายได๎ปีละ ประมาณ 1,816.536,000 บาท
- การผลิตเป็ดไขํ เกษตรกร จํานวน 764 ราย มีเป็ดไขํ จํานวน 725,891 ตัว ซึ่งแตํละวันสามารถ
ผลิตไขํได๎ประมาณ 580,712 ฟอง คิดเป็นมูลคําในแตํละปีประมาณ 635.880 ล๎านบาท
- การผลิตไกํไขํ มีเกษตรกรจํานวน 727 ราย มีไกํไขจํานวน 4,548,864 ตัว กําลังการผลิตไขํในแตํ
ละวันสามารถผลิตไขํไกํได๎ประมาณ 3,639,091 ฟอง คิดเป็นมูลคํา 3,320,670,537 บาท
จากข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎น จะเห็นได๎วําผลผลิตด๎านปศุสัตว๑จะกํอให๎เกิดมูลคําทางเศรษฐกิจในแตํละ
ปีเป็นหลายพันล๎านบาท จึงจําเป็นต๎องพั ฒนาให๎เกษตรเกิดความเข๎มแข็งผนวกกับการพัฒนาระบบการผลิต
มาตรฐานฟาร๑ม (GAP) ของเกษตรกรขนาดกลางและขนาดใหญํซึ่งจะเป็นฐานการผลิตปศุสัตว๑เพื่อการสํงออก
ตํอไป
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ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม มีอุตสาหกรรมหลัก คืออุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็น อุตสาหกรรมที่มีแนวโน๎ม
การลงทุนที่ดี เพราะวัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของจังหวัด สํวนใหญํประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมร๎อยละ 23.44 ที่สําคัญ ได๎แกํ ข๎าว ผลไม๎ และสัตว๑ เพราะจังหวัดนครปฐมมีความอุดมสมบูรณ๑
ด๎านแหลํ งน้ํ า การชลประทาน และมีส ภาพดินที่เหมาะกับการทําการเกษตรอยํางยิ่ง ทั้งยังสอดคล๎ องกับ
วิสัยทัศน๑ของจังหวัดอีกด๎วย คือ ด๎านอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมเกษตร และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ที่ได๎
มาตรฐานสากล” จึงเอื้อตํอการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลําว และมีแนวโน๎มที่ดีตํอการลงทุนในอนาคต
ปัจจุบันประชาชนให๎ความสําคั ญด๎านคุณภาพและมาตรฐานของสินค๎า เพราะสามารถสร๎างความ
เชื่อมั่นให๎กับผู๎บริโภค สํงผลให๎ผู๎ประกอบการเกิดความตื่นตัวและ ให๎ความสําคัญกับ การทําระบบมาตรฐาน
ตลอดจนมีการพัฒนา และปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะด๎านระบบการผลิต ความปลอดภัย การตลาด การ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตสินค๎าเกษตร และอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
รวมทั้งสํงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม เพื่อตอบสนอง ความต๎องการของผู๎บริโภค รวมถึงมาตรการตํางๆ
ที่มุํงเน๎นการเพิ่มรายได๎ของประชาชนอยํางตํอเนื่อง สําหรับภาคการสํงออกคาดวําจะได๎รับการสนั บสนุนเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคูํค๎าปรับตัวสูงขึ้น อยํางไรก็ตามปัจจัยที่ต๎องพึงระวังในการบริหารเศรษฐกิจ
ได๎แกํ ราคาสินค๎าเกษตรและสินค๎าอุปโภคบริโภคที่มีแนวโน๎มสูงขึ้น ประกอบกับราคาน้ํามันและราคาวัตถุดิบ
ยังคงผั น ผวนอยูํในระดับสู ง สํงผลให๎ อัตราเงิน เฟูอมีแนวโน๎มสูงขึ้น อยํางไรก็ตามสภาวะการขยายตัว ของ
เศรษฐกิจใหมํยังคงอยูํในสภาวะความเสี่ยงสูงจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจโลก
จังหวัดนครปฐม มีผู๎ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมปี 2560 จํานวน 3,236 โรงงาน เงินลงทุน
168,513 ล๎านบาท มีการจ๎างงาน 153,454 คน (ยอดสะสม ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560) จําแนกรายหมวด
อุตสาหกรรม สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
ของจังหวัดนครปฐม คือ โรงงานอุตสาหกรรม มีกลุํมอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนอุตสาหกรรมที่สําคัญ ดังนี้
กลุํมอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 399 โรงงาน เงินลงทุน 22,429.2 ล๎านบาท
รวมคนงาน 32,843 คน ประกอบด๎วยการทําผลิตภัณฑ๑อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว๑ หรือสาร ที่สกัดจากไข
สัตว๑ เป็นหลัก รองลงมา ได๎แกํ การทําผลิตภัณฑ๑อาหารจากแปูงเป็นเส๎น เม็ด การทําอาหารผสมหรืออาหาร
สําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว๑ การทําน้ําแข็ง ตามลําดับ
กลุํมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 245 โรงงาน เงินลงทุน 18,700.79 ล๎านบาท
รวมคนงาน 19.987 คน ประกอบด๎วย การฟอก ย๎อมสี หรือแตํงสําเร็จด๎ายหรือสิ่งทอ เป็นหลัก รองลงมา ได๎แกํ
โรงงานถักผ๎าผ๎าลูกไม๎ หรือเครื่องนุํงหํมด๎วยด๎ายหรือเส๎นใย หรือฟอกย๎อมสี ตามลําดับ
กลุํมอุตสาหกรรมพลาสติก ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 397 โรงงาน เงินลงทุน 16,401.31 ล๎าน
บาท รวมคนงาน 19,507คน ประกอบด๎วย การทําภาชนะบรรจุ เชํน ถุง หรือกระสอบ การทําพลาสติกเป็นเม็ด
แทํง ทํอ หลอด แผํน ชั้น ผง หรือรูปทรงตําง ๆ ตามลําดับ


ตาราง 1-22 ข๎อมูลอุตสาหกรรมทั่วไป จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.
2558
2559
2560

จํานวนโรงงาน (โรงงาน)
3,160
3,265
3,236

เงินลงทุนรวม (ล๎านบาท)
183,466.92
187,881.33
168,512.76

แรงงานรวม (คน)
159,375
162,194
153,454

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (2561)
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แผนภูมิ 1-18 ข๎อมูลอุตสาหกรรมทั่วไป จังหวัดนครปฐม

ตาราง 1-23 อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดนครปฐม
อุตสาหกรรมหลัก
อาหาร
พลาสติก

2558
379
369

2559
400
392

2560
399
397

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (2561)

แผนภูมิ 1-19 ข๎อมูลอุตสาหกรรมหลัก จังหวัดนครปฐม
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ตาราง 1-24 ศักยภาพของอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีความโดดเดํนและขยายตัวสูง
ที่

หมวดรายการ

2558
จานวน จานวน เงินลงทุน
โรงงาน คนงาน

1 อุตสาหกรรม
159
การเกษตร
2 อุตสาหกรรมการ
378
อาหาร
3 อุตสาหกรรม
56
เครื่องดื่ม
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ
248
5 อุตสาหกรรมเครือ่ ง
54
แตํงกาย
6 อุตสาหกรรมเครือ่ ง
14
หนัง
7 อุตสาหกรรมไม๎และ
96
ผลิตภัณฑ๑จากไม๎
8 อุตสาหกรรม
52
เฟอร๑นิเจอร๑และ
เครื่องเรือน
9 อุตสาหกรรมกระดาษ 51
และผลิตภัณฑ๑จาก
กระดาษ
10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ๑
47
11 อุตสาหกรรมเคมี
295
12 อุตสาหกรรมปิโตร
6
เคมีและผลิตภัณฑ๑
13 อุตสาหกรรมยาง
58
14 อุตสาหกรรม
367
พลาสติก
15 อุตสาหกรรมอโลหะ
151
16 อุตสาหกรรมโลหะ
72
17 อุตสาหกรรม
297
ผลิตภัณฑ๑โลหะ
18 อุตสาหกรรม
84
เครื่องจักรกล
19 อุตสาหกรรมไฟฟูา
122
20 อุตสาหกรรมขนสํง
194
21 อุตสาหกรรมอืน่ ๆ
352
รวม
3,160

จานวน
โรงงาน

2559
จานวน
คนงาน

2560
อัตรา
การ
เงินลงทุน จานวน จานวน เงินลงทุน
ขยายตั
ว
โรงงาน คนงาน

3,378

5,238.53

160

3,382

5,266.53

155

3,003

4,738.50

57.79

32,751

23,908.04

399

33,260

24,342.73

399

32,843

22,429.18

-31.71

3,387

11,043.76

57

3,389

11,053.66

55

2,861

3,462.60

21.03

19,620
12,885

18,882.16
2,056.15

251
57

19,937
13,013

19,150.62
2,117.65

245
55

19,507
10,073

18,700.79
1,540.54

-4.13
-84.71

1,152

160.55

14

1,152

160.55

16

1,207

174.59

-85.54

2,462

2,017.94

97

2,492

2,038.45

95

2,407

1,541.95

-35.94

1,837

1,172.57

52

1,837

1,172.57

51

1,767

975.47

-44.80

1,491

1,729.20

52

1,495

1,737.70

54

1,512

1,827.50

20.87

1,819
7,210
56

2,769.30
8,722.73
207.30

50
303
7

1,940
7,485
60

2,912.85
8,971.23
285.30

50
302
9

1,788
7,156
69

2,850.75
8,109.66
372.80

59.44
13.33
440.29

5,412
17,796

13,237.83
16,190.88

60
389

5,451
18,346

13,282.53
16,950.78

55
397

4,288
17,335

5,406.21
16,401.31

26.08
-5.39

6,808
1,954
7,592

3,832.85
2,059.39
4,861.06

158
73
303

6,973
1,979
7,666

4,474.85
2,068.89
4,964.40

162
69
304

6,922
1,738
7,505

4,646.90
1,576.09
5,415.27

-32.87
-9.32
-27.84

2,145

1,692.18

87

2,215

1,714.78

87

2,249

1,718.28

-23.60

7,491
6,225
15,356
158,827

5,089.31
5,656.33
52,570.27
183,098

126
198
363
3,256

7,559
6,320
15,682
161,633

5,232.01
5,996.63
53,593.55
187,488

129
204
343
3,236

7,615
6,510
15,099
153,454

5,396.51
6,136.93
55,090.93
168,513

-29.13
-5.73
264.86
9.81

ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (2561)

สรุปการผลิตสาขาอุตสาหกรรม ปี 2560 ขยายตัว ร๎อยละ 9.81 เป็นผลจากกิจกรรมในหมวด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ๑ และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของสาขา ขยายตัวร๎อยละ
440.29 และ 59.44 จากในปี 2559 กิจกรรมในหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร๎อยละ 57.79 และ
กิจกรรมอุตสาหกรรมยาง ขยายตัวร๎อยละ 26.08 ในปี 2559
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ตาราง 1-25 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม
จุดแข็ง
1. เป็นจังหวัดปริมณฑล สํงผลให๎การคมนาคมและการ
ขนสํ ง สะดวก เป็ น ประตู สูํ ช ายแดนภาคตะวั น ตกและ
ภาคใต๎ แ ละเป็ น พื้ น ที่ เชื่ อมโยงจากกรุ ง เทพมหานครถึ ง
ชายแดนประเทศเมียนมาร๑ที่ใกล๎ที่สุด
2. ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มีการผลิตสินค๎าที่มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
3. ฐานการผลิ ต สิ น ค๎ า เกษตรและอุ ต สาหกรรม โดยมี
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญํรองรับวัตถุดิบใน
พื้นที่ และเป็นสาขาที่ติด 3 ลําดับแรกที่มีมูลคําสูงสุดและ
มีความสําคัญในการสร๎างรายได๎ให๎จังหวัด
4. แหลํ ง เพาะปลู ก ข๎า ว พื ช ผั กและผลไม๎ ป ระกอบด๎ ว ย
มะพร๎าวน้ําหอม ส๎มโอ มะมํวง ฝรั่ง ชมพูํ มะนาว กล๎วย
น้ําว๎า กล๎วยหอม ลําไย และกล๎วยไม๎ที่สําคัญ
5. เกษตรกรในจังหวัดเลี้ยงสัตว๑เป็นอาชีพมากจังหวัดหนึ่ง
ของภาคกลางตอนลําง 1 โดยเฉพาะโคเนื้อ โคนม สุกร
เป็ดไขํ และไกํไขํ และมีโรงงานแปรรูปอาหารที่ทันสมัย
รวมทั้งมีตลาดสุกรขนาดใหญํในการรองรับผลิตผล และ
เป็นแหลํงจําหนํายเนื้อสุกรชําแหละที่ใหญํที่สุดในประเทศ
6. ฐานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยมูลคํา
อุตสาหกรรมของจังหวัดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 54.2 ของ
ผลิตภัณฑ๑มวลรวมกลุํมจังหวัด และปัจจุบัน อุตสาหกรรม
อาหารมีฐานการสํงออกร๎อยละ 70 เป็นตลาดตํางประเทศ
7. ผลิ ตภาพแรงงานของจังหวั ดอยูํ ในเกณฑ๑คํอนข๎างสู ง
กวําคําเฉลี่ยของประเทศ โดยมีผลิตภาพแรงงานเทํากับ
304,000บาท/คน เมื่อเทียบกับคําเฉลี่ยผลิตภาพแรงงาน
ของประเทศเทํากับ 110,895 บาท/คน
8. แหลํงอารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน จึง
มีความได๎เปรียบด๎านการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ ศาสนา
และเชิงวัฒนธรรม ที่โดดเดํนระดับประเทศ
9. เมืองศูนย๑กลางการศึกษาของภูมิภาค โดยมีสถาบันการ
ศึ กษาทุ กระดั บ มี ม หาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ที่ มี ชื่ อเสี ย งอยูํ ใ น
พื้น ที่ โดยคํา ดัช นี ความก๎า วหน๎ า ของคน (HAI) ปี 2560
ด๎านการศึกษาเทํากับ 0.6903 คิดเป็นอันดับที่ 5 ของ
ประเทศ และยังติดอันดับ 5จังหวัดที่มีความ ก๎าวหน๎าทาง
การศึกษามากที่สุดในภาคกลาง
10. การบูรณาการความรํว มมือในการแก๎ไขปัญ หาทาง
สั ง คมของชุ ม ชน รํ ว มกั บ องค๑ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น
สถาบันการ ศึกษา และภาคเอกชนได๎เป็นอยํางดี
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จุดอ่อน
1. ผู๎ประกอบการสํวนใหญํ เป็นผู๎ประกอบการขนาด
กลางและขนาดยํ อ ม (SMEs) บริ ห ารโดยบุ ค คลคน
เดียว ขาดโอกาสพัฒนาให๎เป็นระบบสากล
2. ขาดการเชื่อมโยงของหํวงโซํอุปทานในลักษณะคลัส
เตอร๑
3. สินค๎าอุตสาหกรรมสํวนใหญํยังไมํได๎รับการรับรอง
ระบบมาตรฐานเพื่อแขํงขันในตลาดสากล
4. ผู๎ประกอบการบางรายประกอบกิจ การโดยสํงผล
กระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
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โอกาส
1. นโยบายของรั ฐ ให๎ ค วามสํ า คั ญ กั บ Food Safety
Zoning การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
การเป็น Smart Farmer การบริหารจัดการน้ํา ซึ่งสร๎าง
โอกาสให๎ จั ง หวั ด สามารถบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ พื่ อ การ
เกษตรปลอดภัย
2. รัฐบาลให๎ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศ เพื่ อ ให๎ ภ าคอุ ต สาหกรรม ลดผลกระทบตํ อ
สิ่งแวดล๎อม
3. นโยบายครัวไทยสูํครัวโลก สนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการ
จังหวัดสามารถผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตร และสํงออก
4. ภาครัฐมีนโยบายการเพิ่ม ศักยภาพการบริการเชิงรุก
ของโรงพยาบาลสํ ง เสริ ม สุ ขภาพตํ า บล (รพ.สต.) โดย
ทีมสหวิชาชีพออกให๎บริการผู๎ปุวยที่บ๎านและชุมชน
5. นโยบายสํงเสริมการทํองเที่ยวของรัฐบาล สนับสนุนให๎
จังหวัดพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ ศาสนา
และวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎มากขึ้น
6. การกํอสร๎างทําเรือน้ํา ลึกทวายในประเทศเพื่อนบ๎าน
สร๎างโอกาสให๎จังหวัด สามารถพัฒนาเชื่อมโยงโครงขําย
ขนสํงระดับภูมิภาค
7. การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ทําให๎มีตลาดขนาดใหญํ
สามารถรองรับผลผลิตที่หลากหลายและมีคุณภาพและ
เชื่ อ มโยงด๎ า นการตลาดเพื่ อ เพิ่ ม ชํ อ งทางการจํ า หนํ า ย
สินค๎าเกษตร อาหาร และการทํองเที่ยว
8. กระแสความต๎องการบริโภคสินค๎าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอิน ทรี ย๑ ในระดั บ โลกเพิ่ ม สู ง ขึ้ น สํ ง ผลให๎ จั ง หวั ด
สามารถผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑เพื่อ
จําหนํายทั้งในและตํางประเทศ
9. การพั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ต กรรมสร๎า งโอกาสให๎
จังหวัดสามารถนํามาใช๎พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด
การบริการ ทั้ งภาคอุตสาหกรรม ภาคการ เกษตร ภาค
บริการ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
สร๎ า งโอกาสให๎ จั ง หวั ด สามารถประชาสั ม พั น ธ๑ แ หลํ ง
ทํองเที่ยว สินค๎า และบริการผํานระบบออนไลน๑ ทําให๎
ชํ ว ยลดต๎ น ทุ น การตลาด และสามารถเผยแพรํ ข๎ อ มู ล
ขําวสาร ด๎านการทํองเที่ยวไปได๎ทั้งในและตํางประเทศ
อยํางกว๎างขวาง

อุปสรรค
1. มีการตํอต๎านของชุมชนและองค๑การพัฒนาเอกชน
ตํอการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
2. ภาวะโลกร๎อนสร๎างความเสี่ยงตํอการผลิตและการ
แขํงขัน
3. ปัญหาด๎านต๎นทุนพลังงานที่มีแนวโน๎มสูงขึ้นตํอเนื่อง
เป็นอุปสรรคตํอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
4. สิ น ค๎ า ของประเทศคูํ แ ขํ ง ที่ มี ต๎ น ทุ น ต่ํ า กวํ า และ
คุณภาพดีกวําเข๎ามาแขํงขันในตลาดของไทยมากขึ้น
สํงผล ให๎มีการแยํงสํวนแบํงในตลาดการสํงออกสินค๎า
เกษตรบางชนิด
5. มาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
มีข๎อกําหนดที่สํงผลให๎เกษตรกรปฏิบัติตามได๎ยาก และ
เนื่ อ งจากเกษตรกรขาดความรู๎ ใ นการผลิ ต ตาม
มาตรฐาน ขาดการสํงเสริมด๎านตลาดและราคาที่เป็น
แรงจูงใจแกํเกษตรกร
6. อุตสาหกรรมบางประเภทอาจได๎รับผลกระทบจาก
การไหลบําของแรงงานที่เข๎ามาแขํงขัน รวมทั้งแรงงาน
ฝีมือสามารถออกไปทํางานในประเทศคูํสัญญาทําให๎
เกิดปัญหาขาดแรงงานที่มีทักษะสูง
7. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และปัญหาภัย
ธรรมชาติ สํงผลกระทบด๎านการเกษตร เชํน ผลผลิต
น๎อย

ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (2561)
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 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัด
จากการสํ ารวจประเมินดัช นี ความเชื่อมั่นผู๎ ประกอบธุรกิ จการทํองเที่ยวในประเทศไทยไตรมาส
2/2561 พบวํา ภาพรวมสถานการณ๑การทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการบางสํวนประเมินสถานการณ๑ทํองเที่ยวแยํ
กวําปกติ เนื่องจากปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ ทั้งความกังวลตํอสภาพเศรษฐกิจไทย (ร๎อยละ 27) และต๎นทุนธุรกิจที่
เพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 16) และความกังวลเกี่ยวกับปัญหาจากแหลํงทํองเที่ยว ได๎แกํ แหลํงทํองเที่ยวเสื่อมโทรม (ร๎อย
ละ 23) ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม (ร๎อยละ 18) โดยผู๎ประกอบการในภาคใต๎จะมีความกังวลในด๎านความเสื่อม
โทรมของแหลํงทํองเที่ยวมากที่สุด สะท๎อนสถานการณ๑การทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต๎
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ๑ในไตรมาสที่ 2/2561 เทํากับ 100 เป็นการคาดการณ๑ในระดับปกติ และ
ใกล๎เคียงกับในไตรมาสกํอน โดยยังมีปัจจัยสํงเสริมและปัจจัยที่สร๎างความกังวลคล๎ายกับในไตรมาส 1/2561
สถานการณ๑การทํองเที่ยวที่เติบโตตํอเนื่องเริ่มสํงผลดีตํอผู๎ประกอบการมากขึ้น โดยมีผู๎ประกอบการถึงร๎อยละ
43 ที่มีการปรับเพิ่มเปูาหมายผลประกอบการในไตรมาสหน๎า (เปรียบเทียบกับการสํารวจในไตรมาสกํอนๆ อยูํที่
ระดับร๎อยละ 20-30 มาโดยตลอด) และบางสํวนวางแผนปรับเพิ่มราคาสินค๎าควบคูํไปกับเพิ่มการจ๎างงานและ
การลงทุน สําหรับธุรกิจที่ยังไมํลงทุนหรือจ๎างงานเพิ่มขึ้นมักดําเนินกลยุทธ๑ในด๎านของการทําตลาดออนไลน๑และ
การใช๎ social media มากขึ้น ผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวบางสํวน (ร๎อยละ 36) ระบุวําการขึ้นคําจ๎างขั้นต่ํา
ที่จะมีผลบังคับใช๎ในชํวงไตรมาสหน๎าจะทําให๎ธุรกิจแยํลง โดยธุรกิจร๎านอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจร๎านขาย
ของที่ระลึกเป็นกลุํมที่ระบุวําได๎รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งนี้ ธุรกิจที่ ได๎รับผลกระทบสํวนใหญํจะมีการปรับตัว
ด๎วยการลดจํานวนแรงงานหรือชั่วโมงที่จ๎าง (ร๎อยละ 42) หรือเพิ่มราคาสินค๎า (ร๎อยละ 31) และเสนอให๎ภาครัฐ
ออกมาตรการที่จะลดผลกระทบด๎วยการลดหยํอนภาษีผู๎ประกอบการทํองเที่ยว (ร๎อยละ 33) หรือการกระตุ๎น
การทํองเที่ยวด๎วยการประชาสัมพันธ๑เพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 28) และสนับสนุนการยกระดับฝีมือแรงงานให๎สอดคล๎อง
กับคําจ๎างขั้นต่ํา (ร๎อยละ 27) ผู๎ประกอบการสํวนใหญํรู๎จักนโยบายหักลดหยํอนภาษีการทํองเที่ยวในจังหวัด
เปูาหมายที่เป็นเมืองรอง แตํประเมินวําไมํได๎ประโยชน๑มากนักเนื่องจากไมํทราบวิธีหรือไมํสามารถออกใบกํากับ
ภาษีได๎ (ร๎อยละ 26) และอีกสํวนหนึ่งประเมินวํานักทํองเที่ยวไมํได๎สนใจเข๎ารํวมมาตรการดังกลําว (ร๎อยละ 18)
ภาครัฐจึงควรให๎ความรู๎และสนับสนุนผู๎ประกอบการให๎สามารถออกใบกํากับภาษีได๎ รวมถึงประชาสัมพันธ๑
โครงการดั ง กลํ า วตํ อ นั ก ทํ อ งเที่ ย วให๎ ม ากยิ่ ง ขึ้ น สํ า หรั บ นโยบายภาครั ฐ ที่ สํ ง เสริ ม การทํ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
ผู๎ประกอบการประเมินวําเป็นนโยบายที่ดีและจะทําให๎ธุรกิจตนเองดีขึ้น (ร๎อยละ 41) เนื่องจากทําให๎แหลํง
ทํองเที่ยวเป็น ที่รู๎จักมากขึ้นและชํว ยดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎ เที่ยวในพื้นที่นานขึ้น อยํางไรก็ดี ผู๎ประกอบการ
บางสํวนมีความกังวลวําธุรกิจตนเองจะแยํลง (ร๎อยละ 19) เนื่องจากธุรกิจตนเองไมํได๎มีความเชื่อมโยงกับการ
ทํองเที่ยวชุมชน
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐมเป็นอูํอารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผํนดินสุวรรณภูมิ เป็นเมือง
เกําแกํที่มีความเจริญรุํงเรืองด๎านพระพุทธศาสนาและเป็นเมืองโบราณมีความสําคัญมากแหํงหนึ่ง จึงมีความได๎เปรียบ
ด๎านการทํองเที่ยว เนื่องจากมีทรัพยากรพื้นฐานด๎านการทํองเที่ยวหลากหลาย ทั้งเชิงประวัติศาสตร๑ การทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดมีแนวคิดและวัตถุประสงค๑ในการจัดการทํองเที่ยวของจังหวัดให๎สอดคล๎องกับศักยภาพ
ของพื้นที่และภูมิทางสังคม ดังนี้
1. การทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ (historical tourism) เพื่อให๎นักทํองเที่ยวได๎ชมความงามให๎เกิดความ
เพลิดเพลินใจและเพื่อให๎มีประสบการณ๑และความรู๎ใหมํเพิ่มขึ้น การทัศนศึกษาคุณคําทางประวัติศาสตร๑ โบราณคดี
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แลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู๎ สัจธรรมแหํงชีวิต มีการฝึกทําสมาธิ ยึดมั่นในการกระทําดีโดยใช๎
หลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีคุณคําและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น โดยนักทํองเที่ยวจะต๎องมีจิตสํานึกและ
รับผิดชอบตํอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล๎อมโดยประชาชนในท๎องถิ่นนั้นๆ จะมีสํวนรํวมในการ
จัดการทํองเที่ยวด๎วย ซึ่งจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพและทรัพยากรทางการทํองเที่ยวประเภทนี้อยํางครบถ๎วน เชํน องค๑
พระปฐมเจดีย๑ พุทธมณฑล พิพิธภัณฑ๑ พระราชวังสนามจันทร๑ วัดวาอารามตําง ๆ
2. การทํองเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) เป็นการเดินทางทํองเที่ยว
เพื่อชมงานประเพณีตํางๆ ที่ชาวบ๎านในท๎องถิ่นนั้น ๆ จัดขึ้นได๎รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์เพื่อ
ศึกษาความเชื่อ การยอมรั บนั บถือ การเคารพพิธีกรรมตําง ๆ และได๎รับความรู๎มีความเข๎าใจตํอสภาพสั งคมและ
วัฒนธรรม มีประสบการณ๑ใหมํ ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการทํองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท และการทํองเที่ยวทางธรรมชาติ บน
พื้ นฐาน ของความรั บผิ ดชอบและมี จิ ตสํ า นึ กตํ อการรั กษามรดกทางวั ฒนธรรม และคุ ณคํ าของสภาพแวดล๎ อม
รวมถึงการทํองเที่ยวโดยที่ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมตํอการจัดการการทํองเที่ยว ซึ่งจังหวัดนครปฐมมีปัจจัย
ทางการทํองเที่ยวด๎านนี้ครบถ๎วน ตามที่ได๎กลําวแล๎วสามารถให๎บริการนักทํองเที่ยวได๎อยํางทั่วถึง แหลํงทํองเที่ยว
ที่สํ าคัญ ได๎แกํ ตลาดน้ํ าดอนหวาย ตลาดน้ําวัดไรํ ขิง ตลาดน้ําลําพญา ตลาดน้ําบางหลวง รศ.122 ชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยูํของผู๎คนริมคลองมหาสวัสดิ์ หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง งานเทศกาลนมัสการ
องค๑พระปฐมเจดีย๑ งานวันส๎มโออําเภอนครชัยศรี งานเทศการอาหารผลไม๎ งานธันวาพฤษชาติ งานพระราชวังสวยกล๎วยไม๎
งาม งานประเพณีแขํงขันเรือยาว เป็นต๎น
3. มีแหลํงทํองเที่ยวด๎านนันทนาการ เชํน สวนสามพรานริเวอร๑ไซด๑ ฟาร๑มจระเข๎และงานแสดงช๎างสามพราน
มีสนามกอล๑ฟที่ได๎มาตรฐาน มีสวนกล๎วยไม๎ที่งดงาม เป็นต๎น
4. การเดิ นทางทํ องเที่ ยวสะดวกสามารถไป-กลั บได๎ การเดิ นทางเข๎าถึ งแหลํ งทํ องเที่ ยวได๎ โดยสะดวก
ซึ่งนักทํองเที่ยวสํวนใหญํเดินทางโดยรถยนต๑สํวนตัว มีสัดสํวนมากถึงร๎อยละ 80 สามารถนํามาเป็นจุดขายทาง
การทํองเที่ยวของจังหวัดได๎และสอดคล๎องกับข๎อมูลสํารวจของกรมการทํองเที่ยว นักทํองเที่ยวสํวนใหญํเดินทางมา
นครปฐมเพื่ อไหว๎ พระ พั กผํ อนหยํ อนใจ ต๎ องการเปลี่ ยนบรรยากาศ และทํ องเที่ ยววั นเดี ยวสํ าหรั บคนไทย
สํวนคนตํางชาติประมาณ 3 วัน
5. มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ทั้งที่พักแรม ร๎านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการตําง ๆ
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แผนภูมิ 1-20 สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดนครปฐม

สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในจังหวัดนครปฐม
สถานที่ทํองเที่ยวสําคัญในจังหวัดนครปฐม ได๎แกํ องค๑พระปฐมเจดีย๑ พระราชวังสนามจันทร๑ พุทธ
มณฑล พิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติ พิพิธภัณฑ๑หุํนขี้ผึ้ง วัดไรํขิง ตลาดน้ําดอนหวาย และลานแสดงช๎างและฟาร๑ม
จระเข๎สามพราน ฯลฯ สถานที่ทํองเที่ยวสําคัญแยกรายอําเภอได๎ดังนี้
 อาเภอเมืองนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานของพระ
รํวงโรจนฤทธิ์ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยูํ
ในบริเวณใจกลางเมือนครปฐม เป็นที่ประดิษฐานองค๑พระปฐม
เจดีย๑อันเกําแกํที่มีอายุยาวนานนับพันปี และมีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จัก
โดยทั่ ว ไป อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นสั ญ ลั ก ษณ๑ ข องชาว
จังหวัดนครปฐมอีกด๎วย ปูชนียสถานสําคัญแหํงนี้เชื่อกันวําพระ
ปฐมเจดีย๑เป็นเจดีย๑องค๑แรกที่สร๎างขึ้นในประเทศไทย มีพระรํวงโร
จนฤทธิ์ ประดิษฐานในซุ๎มวิหารทางทิศเหนือหน๎าองค๑พระปฐม
เจดีย๑

39

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย๑ตั้งอยูํบริเวณองค๑พระ
ปฐมเจดี ย๑ ท างด๎ า นทิ ศ ตะวั น ออก เป็ น ที่ ร วบรวมเก็ บ รั ก ษา
โบราณวัตถุ ซึ่งสํวนใหญํเป็นศิลปะสมัยทวารวดีเปิดให๎ชมวันพุธ
– วันอาทิตย๑ เวลา 09.00–16.00 น. อัตราคําเข๎าชมคนละ 20
บาท ชาวตํางประเทศคนละ 100 บาท

พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยูํหํางจากองค๑พระปฐมเจดีย๑ไป
ทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นพระราชวังของ
กษัตริย๑ในสมัยโบราณ ใกล๎ กับเนินปราสาท มีส ระน้ําใหญํ
แหํ งหนึ่ ง ซึ่ งมี ชื่ อเรีย กขานกัน มาแตํ เดิ มวํ า สระน้ํ า จัน ทร๑
ครั้นตํอมาพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาล
ที่ 6 มีพระราชประสงค๑ที่จะสร๎างพระราชวังที่ประทับขึ้น ณ
เมื อ งนครปฐม สํ าหรั บ เป็ น ที่ ป ระทั บ แปรพระราชฐานใน
โอกาสเสด็ จ ฯ มาสั ก การะองค๑ พ ระปฐมเจดี ย๑ และเพื่ อ
ประทับพักผํอนพระราชอิริยาบถ ทรงเลือกจังหวัดนครปฐม
โดยได๎พระราชทานนามวํา "พระราชวังสนามจันทร๑"
วัดพระประโทณเจดีย์อยูํบริเวณริมถนนเพชรเกษมหํางจาก
องค๑ พ ระปฐมเจดี ย๑ ไ ปทางทิ ศ ตะวั น ออก ประมาณ 1
กิโ ลเมตรเศษ องค๑ พระประโทณเจดีย๑ สู ง 50 เมตร ฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว๎างด๎านละ 60 เมตร มีบันได 57 ขั้น พระ
ปรางค๑ที่ตั้งอยูํบนสุดเป็นลักษณะแบบรัตนโกสินทร๑ วัดพระ
ประโทณเจดีย๑ได๎ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิดวรวิหารภายในบริเวณวัดยังมี ปูชนียวัตถุ เชํน พระ
เขี้ยวแก๎ว ทะนานทองจําลอง รอยพระพุทธบาท หลวงพํอ
โต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสน
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 อาเภอกาแพงแสน

สวนป่าสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย
ตั้งอยูํที่ตําบลทุํงขวาง อําเภอกําแพงแสน หํางจากนครปฐมไป
ตามถนนมาลั ยแมนประมาณ 20 กิโ ลเมตร เป็นสวนสมุนไพร
ประมาณ 500 ชนิ ด บนเนื้ อ ที่ จํ า นวน 92 ไรํ มี ก ารนวดแผน
โบราณ อบสมุนไพร และการปฏิบัติธรรม
สวนพฤกษศาสตร์และสวนแสนปาล์ม
ตั้งอยูํในมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่ง
ภายในมหาวิทยาลัยมีโครงการตํางๆ ที่ให๎ความรู๎แกํเกษตรกรและ
ผู๎สนใจ มีการจําลองเทคโนโลยีเกษตร ระบบชลประทาน อุทยาน
แมลง – ผีเสื้อ แปลงปลูกพืชและปาล๑มชนิดตํางๆ
เมืองเก่ากาแพงแสน
เป็ น เมื อ งโบราณสมั ย ทวารวดี ปั จ จุ บัน ใช๎ เ ป็ น คํ ายลู ก เสื อ ของ
จังหวัด เมืองเกํากําแพงแสนสันนิษฐานวํา สร๎างขึ้นโดยเมืองนคร
ชั ย ศรี เ พื่ อ ควบคุ ม เส๎ น ทางการค๎ า ตามคู ค ลอง การเที่ ย วชม
โบราณสถานแหํ ง นี้ จะเน๎น ไปในลั ก ษณะของคู น้ํ าและคั นดิ น ที่
ยังคงสภาพเดิม ไว๎ อยํา งชั ดเจน โดยไมํ มีซากโบราณสถานใดๆ
สภาพภายในตัวเมื องมีเนินดินสระน้ํา ต๎นไม๎ใหญํและเป็นที่อยูํ
อาศัยของนกนานาพันธุ๑
 อาเภอสามพราน

วัดไร่ขิง วัดไรํขิงสร๎างเมื่อ พ.ศ. 2394 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย๑
(พุก) ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ๎ากรมพระยาวชิรญานวโรรสได๎ทรง
พระราชทานนามวํา วัดมงคลจินดารามแตํชาวบ๎านเรียกวําวัดไรํ
ขิ ง ตามชื่ อ ตํ า บล ตั้ ง อยูํ ที่ ตํ า บลไรํ ขิ ง หํ า งจากกรุ ง เทพฯ 32
กิโลเมตร มีทางเข๎า 3 ทาง คือ ทางแยกหน๎าสถานีตํารวจโพธิ์แก๎ว
ทางแยกตรงข๎ า มกั บ สวนสามพราน และทางแยกพุ ท ธมณฑล
สาย 5

ลานแสดงช้างและฟาร์ มจระเข้สามพราน ตั้งอยูํริมถนนเพชร
เกษม หํ า งจากกรุ ง เทพฯตั้ ง อยูํ ริ ม ถนนเพชรเกษม หํ า งจาก
กรุงเทพฯ 31 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไรํ การแสดงชน
ช๎างสงคราม ยุทธหัตถี ประกอบแสงสีเสียงตระการตาความนํารัก
ของช๎างแสนรู๎และการแสดงอื่นๆ
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สวนสามพราน (โรสการ์เด้น) ตั้งอยูํริมถนนเพชรเกษมหํางจาก
ลานแสดงช๎างและฟาร๑มจระเข๎สามพราน 1 กิโลเมตร เป็นสถานที่
พักผํอนอยูํติดแมํน้ํานครชัยศรีภายในตกแตํงเป็นสวนดอกไม๎นานา
ชนิด มีห มูํบ๎านไทยบรรยากาศ รํมรื่น เปิดทุกวัน เวลา 08.0018.00 น.
ตลาดริมน้าวัดดอนหวาย ตลาดริมน้ําวัดดอนหวายตั้งอยูํ ตําบล
บางกระทึก อําเภอสามพราน การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตาม
ถนนเพชรเกษม ใช๎ ทางเข๎ า ทางเดี ย วกั บ วัด ไรํ ขิ ง ตรงไปอี ก 10
กิโ ลเมตร เป็ นตลาดย๎อ นยุค ที่ ยัง หลงเหลื อ ความเป็ นอดี ตสมั ย
รัชกาลที่ 6 ให๎เห็น
 อาเภอนครชัยศรี

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หุ่ น ขี้ ผึ้ ง ไทย ตั้ ง อยูํ บ นถนนปิ่ น เกล๎ า –นครชั ย ศรี
กิโ ลเมตรที่ 13 ตําบลขุนแก๎ว เป็นสถานที่จัดแสดงหุํ นขี้ผึ้ งไฟ
เบอร๑กลาส ซึ่งมีความสวยงามและเหมือนจริง

ตลาดน้าวัดกลางคูเวียง
ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง ตั้งอยูํที่ตําบลสัมปทวน มีจําหนํายอาหาร
ผลไม๎นานาชนิด และแพปลาทั้งยังมีบริการลํองเรือชมทิวทัศน๑
แมํน้ํานครชัยศรี ชมวิถีชีวิตชุมชน และเที่ยวชมวัดตํางๆ

วัดศีรษะทอง
เป็นวัดที่รู๎จักกันอยํางแพรํหลายเพราะในแตํละวันจะมีประชาชน
นิยมมาสั กการบูช าพระราหู เพื่อความเป็นสิ ริมงคลที่วัดนี้เป็ น
จํานวนมาก ด๎วยคติความเชื่อที่วําพระราหูนั้นเป็นเทพซึ่งสามารถ
บันดาลประโยชน๑และโทษให๎เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่ งตํางๆ ได๎
ดังนั้น จึงเกิดพิธีกรรมในการบูชาพระราหูขึ้นเพื่อชํวยให๎โชคร๎าย
อันอาจจะเกิดขึ้นนั้น บรรเทาลงหรือกลับแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดี
งามกับชีวิต
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เจษฎา เทคนิคมิวเซี่ยม (ยนต์กรรมโบราณ)
เป็นพิพิธภัณฑ๑รถเกํา กํอตั้งขึ้นโดย นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์
นักธุรกิจชาวไทย เกิดจากการได๎พบเห็นพิพิธภัณฑ๑หลายแหํงใน
ทวีปยุโรปและอเมริกา ที่เป็นแหลํงรวบรวมรถยนต๑หายากที่จัด
แสดงไว๎มากมาย จึงได๎เริ่มสะสมรถยนต๑หายากขึ้นบ๎าง โดยเริ่ม
สะสมจากรถ Messerschmitt KR-200 รถการ๑ตูน (Bubble
Car) รถคันแรกที่นําเข๎ามาจากประเทศสวิสเซอร๑แลนด๑ จนถึง
ปัจจุบันมีอยูํประมาณ 500 คัน

 อาเภอบางเลน

ตลาดน้ าล าพญาอยูํ บ ริ เ วณหน๎ า วั ด ลํ า พญา ต.ลํ า พญา จาก
กรุงเทพฯ ใช๎ถนนปิ่นเกล๎ า -นครชัยศรี วัดจะอยูํด๎านซ๎าย เป็น
ตลาดริมน้ํามีสินค๎า พืช ผัก ผลไม๎ และอาหารอรํอยขึ้นชื่อของ
อําเภอบางเลน
ตลาดบางหลวง ร.ศ.122
เป็นชุมชนเกําแกํอายุกวํา 100 ปี เรียกวํา ตลาด 100 ปี บาง
หลวง เริ่มกํอตั้งตลาดตั้งแตํปี พ.ศ.2446 ตั้งอยูํริมแมํน้ําทําจีน
(หรือแมํน้ําสุพรรณบุรี) ด๎านฝั่งตะวันตกเป็นห๎องแถวไม๎สองชั้น
หันหน๎าเข๎าหากัน ยาวจากหัวตลาดถึงท๎ายตลาดประมาณ 68
ห๎ อ ง ปั จ จุ บั น ยั ง คงสภาพความสวยวามและบรรยากาศของ
สถาปัตยกรรมตลาดเกําในอดีตไว๎อยํางสมบูรณ๑ทั้งรูปแบบวิถี
ชีวิตที่เรียบงําย การค๎าขายของคนในชุมชน รวมทั้งประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ผสมผสานกลมกลืนระหวํางวัฒนธรรมไทย–จีนที่สืบ
ทอดกันมาเป็นเวลากวํา 100 ปี
 อาเภอดอนตูม

ศาลพระโพธิ สั ตย์ก วนอิม บ๎า นทุํ งพิชั ยตั้ งอยูํ เส๎ นทางหลวง
หมายเลข 3036 เป็นแบบปางสมาธิ ศิลปะจีนโบราณแกะสลัก
ด๎วยไม๎ที่มีอายุกวํา 1,000 ปี การแกะสลักใช๎ไม๎ทํอนเดียวตั้งแตํ
ชํวงพระพักตร๑จนถึงชํวง หน๎าตัก ลงลักปิดทอง มีขนาดหน๎าตัก
กว๎าง 5.50 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดปรก 12 เมตร ได๎ทํา
พิธีปฐมฤกษ๑ การแกะสลักเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ณ
โรงงานแกะสลักที่เมืองแต๎จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีพระนามวํา “กวนซิอิมผูํ สัก ” และได๎มีพิธีอัญเชิญองค๑พระ
โพธิสัตว๑กวนอิมขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2552
43

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
 อาเภอพุทธมณฑล

พุทธมณฑล
ตั้งอยูํที่ตําบลศาลายา จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนเพชรเกษมถึง
กิโลเมตรที่ 22แล๎วเลี้ยวขวาเข๎าพุทธมณฑล สาย 4 ประมาณ 8
กิ โ ลเมตร หรื อ ไปตามถนนสายปิ่ น เกล๎ า – พุ ท ธมณฑล
ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา

ตาราง 1-26 สถิติการทํองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2555 - 2560
2555
รายการ
2,557,074
จานวนผู้เยี่ยมเยือน
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร๎อยละ) 35.41
ชาวไทย
2,469,500
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร๎อยละ) 33.29
ชาวตํางประเทศ
87,574
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร๎อยละ) 145.41
รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)
ผู้เยี่ยมเยือน
2,972.31
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร๎อยละ) 47.43
ชาวไทย
2,813.17
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร๎อยละ) 43.41
ชาวตํางประเทศ
159.14
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร๎อย
ละ)
192.21

2556
2,647,935
3.55
2,557,466
3.56
90,469
3.31

2557
2,829,729
6.87
2,734,335
6.92
95,394
5.44

2558
3,115,086
10.08
3,011,331
10.13
103,755
8.76

2559
3,679,645
18.12
3,564,887
18.38
114,758
10.60

3,283.32
10.46
3,108.27
10.49
175.05

3,559.25
8.40
3,372.60
8.50
186.65

4,041.89
13.56
3,837.42
13.78
204.47

5,033.79
24.54
4,804.55
25.20
229.24

10.00

6.63

9.55

12.11

2560

3,902,881
6.07
3,781,234
6.07
121,647
6.00

5,535.07
9.96
5,282.96
9.96
252.11
9.98

ที่มา: กรมการทํองเที่ยว กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (2561)
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แผนภูมิ 1-21 จํานวนนักทํองเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดนครปฐม ปี 2555 – 2560

แผนภูมิ 1-22 อัตราการขยายตัวของจํานวนนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดนครปฐม ปี 2555 – 2560
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แผนภูมิ 1-23 รายได๎จากการทํองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ปี 2555 – 2560

แผนภูมิ 1-24 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ปี 2555 – 2560

ในภาพรวม ถึงแม๎วําจํานวนนักทํองเที่ยวและคําใช๎จํายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) ของนักทํองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตํางประเทศมีแนวโน๎ มสู งขึ้น แตํจังหวัดนครปฐมยังคงประสบปัญหาอุปสรรคที่สํ งผลให๎ การ
ทํองเที่ยวมีการเติบโตคํอนข๎างช๎า โดยผลการสํารวจปัญหาอุปสรรคด๎านการทํองเที่ยวจังหวัดนครปฐมระบุวํา
เกิดจากปัจจัย 4 ด๎าน ได๎แกํ การเดินทางขนสํง สถานที่ทํองเที่ยว การให๎บริการในแหลํงทํองเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ๑ การทํองเที่ยว
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2) ด้านสังคมและความมัน่ คง
จากผลดัชนีความก๎าวหน๎าของคน ปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ เมื่อนํามาวิเคราะห๑ข๎อมูลสังคมและความมั่นคงในด๎านตํางๆ ได๎ดังตํอไปนี้
ด้านที่อยู่อาศัย/สภาพแวดล้อม หากพิจารณาจากองค๑ประกอบดัชนี HAI ที่ประกอบไปด๎วย
ครัวเรือนที่มีบ๎านและที่ดินเป็นของตนเอง ครัวเรือนที่มีตู๎เย็น รองเท๎าคาร๑บอน ประชากรที่ประสบภัยแล๎ง และ
ประชากรที่ประสบอุทกภัยตําง ๆ จะพบวําคํา HAI ของนครปฐมจะอยูํในระดับคํอนข๎างต่ําคือลําดับที่ 56 โดย
นครปฐมจะมีประเด็นดัชนียํอยด๎านที่อยูํอาศัยที่คงทนถาวร การมีสาธารณูปโภคและเครื่องใช๎ไฟฟูาในเกณฑ๑สูง
สํวนด๎านสิ่งแวดล๎อมนั้น นครปฐมติดอันดับ 1 ในจังหวัดที่ดีที่สุดในเรื่องการไมํมีปัญหาภัยแล๎ง แตํจะมีคําเฉลี่ย
ในดัชนีเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่คํอนข๎างสูงกวําประเด็นอื่นๆ
ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน พบวําคําดัชนีด๎านชีวิตครอบครัวและชุมชนของจังหวัดนครปฐม คือ
0.5636 คิดเป็นอันดับที่ 57 ของประเทศ ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมเมืองของนครปฐมที่
ไมํได๎มีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือความยากลําบากในการครองชีพ แตํเป็นปัญหาด๎านความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินที่เกิดจากภัยสังคมเมืองและยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดสูง ซึ่งเห็นได๎จากการรับแจ๎ งความ
ประเภทคดีชีวิต รํ างกาย เพศ และคดีป ระทุษร๎ายตํอทรัพย๑ ของจังหวัดนครปฐม เทํากับ 139.2 รายตํอ
ประชากรแสนคน สูงกวําคําเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งมีคําเทํากับ 90.2 รายตํอประชากรแสนคน และผลการจับกุม
คดียาเสพติดของจังหวัดเทํากับ 995 รายตํอประชากรแสนคน สูงกวําคําเฉลี่ ยของประเทศ ซึ่งมีคําเทํากับ
717.7 รายตํอประชากรแสนคน
ด้านการคมนาคม/สื่อสาร เป็นดัชนีวัดเกี่ยวกับหมูํบ๎านที่ถนนสายหลักใช๎การได๎ตลอดทั้งปี จํานวน
ยานยนต๑จดทะเบียน อุบัติเหตุทางถนน ครัวเรือนที่มีโทรทัศน๑ ประชากรที่มีโทรศัพท๑มือถือ และประชากรที่
เข๎าถึงอินเทอร๑เน็ต ซึ่งนครปฐมมีดัชนีด๎านนี้คํอนข๎างสูง เนื่องจากอยูํใกล๎กรุงเทพฯ มีเส๎นทางคมนาคมที่มีความ
สะดวกรวดเร็วหลายเส๎นทางมาก ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และจากข๎อมูลสํานักงานสถิติแหํงชาติพบวํา
จังหวัดนครปฐมมีจํานวนอุบัติเหตุจราจรทางบกคํอนข๎างสูง และในชํวงที่ผํานมามีความต๎องการของประชาชน
ให๎ปรับปรุงคุณภาพถนน ที่เสียหาย ชํารุด โดยเฉพาะเส๎นทางในการเดินทางสูํแหลํงทํองเที่ยว และในปัจจุบันมี
ถนนหลายสายที่สภาพเสียหายเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาอุทกภัย และจากสภาพการใช๎งานที่มีรถบรรทุกวิ่งผําน
ในแตํละวันเป็นจํานวนมาก ทําให๎ดัชนีด๎านนี้ตกจากปี 2552 ที่อยูํในอันดับที่ 4 มาอยูํในอันดับที่ 10 ในปี
2558 นครปฐม HAI 0.6037 ลําดับที่ 25 ในปี 2560
ด้านการมีส่วนร่วม นครปฐมมีคําดัชนีการมีสํวนรํวมในภาพรวม ทั้งด๎านการเมือง อัตราการใช๎สิทธิ
เลือกตั้ง การมีสํวนรํวมในชุมชน จํานวนองค๑กรชุมชนตํอจํานวนประชากร ครัวเรือนที่มีสํวนรํวมในกลุํม/องค๑กร
ในท๎องถิ่น หรือครัวเรือนที่มีสํวนรํวมทํากิจกรรมสาธารณะอยูํที่ 0.4833 คิดเป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ ซึ่ง
แสดงให๎เห็นถึงลักษณะของการเป็นสังคมเมือง การไมํใช๎สิทธิประโยชน๑ที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญ และการขาด
ความรํวมแรงรํวมใจ เสียสละ ขาดจิ ตอาสาในการทํากิจกรรมรํวมกันทั้งในระดับชุมชนและหมูํบ๎าน อันนําไปสูํ
การพัฒนาชุมชนและสังคมให๎นําอยูํรํวมกัน
ด้านสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีคําดัชนีความก๎าวหน๎าของคน (HAI Index) ด๎านสุขภาพในปี พ.ศ. 2560
เทํากับ 0.5745 คิดเป็นอันดับที่ 40 ของประเทศ โดยพบวําทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักต่ํากวําเกณฑ๑ ร๎อยละ 9.81
คิดเป็นอันดับที่ 51 ของประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สภาพพื้นฐานของ
ครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ เชํน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การบริโภคอาหารของมารดา
ในขณะตั้งครรภ๑ที่ไมํได๎คํานึงถึงสุขภาพของทารก และคะแนนสุขภาพจิต ร๎อยละ 65.71 คิดเป็นอันดับที่ 73 ของ
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ประเทศ ซึ่งมาจากปัญหาสังคมเมืองที่อยูํในสภาพแวดล๎อมที่มีการแขํงขันสูง ทั้งด๎านเศรษฐกิจ รายได๎ การศึกษา
และสิ่งแวดล๎อมโดยรวมของจังหวัด
ปี 2560 จังหวัดนครปฐมมีสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ได๎แกํ โรงพยาบาลศูนย๑ (ระดับ A)
1 แหํง จํานวนเตียง 722 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 8 แหํง เป็นระดับ M2 จํานวน 1 แหํง ระดับ F1 จํานวน 2
แหํง และระดับ F2 จํานวน 5 แหํง จํานวนเตียงรวมทั้งสิ้น 468 เตียงและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย๑คือ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ๑ 1 แหํง (134 เตียง) และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 134 แหํง
นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสังกัดอื่น ได๎แกํ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา (กระทรวงกลาโหม) 1 แหํง (360 เตียง)
ศูนย๑การแพทย๑กาญจนาภิเษก 1 แหํง (45 เตียง) และศูนย๑เทศบาล จํานวน 2 แหํง
สํ า หรั บ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ภาครั ฐ ได๎ แ กํ แพทย๑ ทั น ตแพทย๑ เภสั ช กร และพยาบาล พบวํ า
อัตราสํวนแพทย๑ 1 : 1,603 ทันตแพทย๑ 1 : 7,860 เภสัชกร 1 : 4,504 และพยาบาล 1 : 389
ตาราง 1-27 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จําแนกรายอําเภอจังหวัดนครปฐม ปี 2560
โรงพยาบาลสังกัด สธ.
อาเภอ

รพ.

ประเภท

รพ.นอก สธ./อื่นๆ
เตียง

จานวน

เมือง
กําแพงแสน
นครชัยศรี

เตียง

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาล
2
0
0

จานวน
รพ.สต.

ศสม.

นครปฐม
A
722
0
0
31
2
กําแพงแสน
F1
98
1
360
24
0
นครชัยศรี
F2
30
0
0
24
0
ห๎วยพลู
F2
60
หลวงพํอเปิ่น
F2
30
ดอนตูม
ดอนตูม
F2
30
0
0
0
10
0
บางเลน
บางเลน
F1
60
0
0
0
18
0
สามพราน
สามพราน
M2
130
1
134
0
22
0
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
F2
30
1
45
0
5
0
รวม
9
1,190
3
539
2
134
2
ที่มา : ข๎อมูลจากกลุมํ งานพัฒนายุทธศาสตร๑สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (20 มีนาคม 2561)

ตาราง 1-28 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จําแนกรายอําเภอจังหวัดนครปฐม ปี 2561
รพ.เอกชน

คลินิก
สหคลินกิ ,
ร้านขายยา ร้านขายยา/
อาเภอ
เทคนิค
เวช
พยาบาลและ แพทย์ แผนปัจจุบนั / ผลิตยาแผน
จานวน เตียง
ทันตกรรม
การแพทย์ กรรม
ผดุงครรภ์ แผนไทย บรรจุเสร็จ โบราณ
เมือง
3
465
11
86
45
38
5
128
30
กําแพงแสน
0
0
3
12
6
20
4
28
12
นครชัยศรี
0
0
3
18
8
17
0
35
7
ดอนตูม
0
0
0
1
1
14
0
11
4
บางเลน
0
0
1
9
1
5
0
28
12
สามพราน
1
1
10
54
19
30
8
114
36
พุทธมณฑล
1
30
2
19
8
2
2
35
5
รวม
5
496
30
199
88
126
19
379
106
ที่มา : ข๎อมูลจากกลุมํ งานพัฒนายุทธศาสตร๑สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (20 มีนาคม 2561)
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ตาราง 1-29 จํานวนและอัตราสํวนบุคลากรทางการแพทย๑และสาธารณสุขตํอประชากร
ของจังหวัดนครปฐม ปี 2561
ประเภท

สาธารณสุข

เอกชน

รวม

แพทย๑
ทันตแพทย๑
เภสัชกร
พยาบาล
นวก./จพ.สาธารณสุข

423
102
156
1,799
661

77
0
22
261
0

500
102
178
2,060
661

อัตราส่วนมาตรฐาน
ต่อประชากร
1 : 5,000
1 : 8,000
1 : 10,000
1 : 2,500
1 : 1,250

อัตราส่วนต่อ
ประชากร
1 : 1,603
1 : 7,860
1 : 4,504
1 : 389
1 : 1,213

ที่มา : ข๎อมูลจากกลุมํ งานพัฒนายุทธศาสตร๑สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (1 กรกฎาคม 2561)

สถิติชีพ
- การเกิดมีชีพ พบวํามีจํานวนเกิด 7,790 ราย คิดเป็นอัตราเกิดมีชีพ 9.75 ตํอประชากรพันคน ซึ่ง
เป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2559 ที่ผํานมา และพบวําเป็นอัตราที่ต่ํากวําอัตราเกิดมีชีพของประเทศซึ่งเทํากับ
10.40 ตํอประชากรพันคน
- การตายของมารดาและทารก อัตราตายทารก ปี 2560 พบวํามีจํานวน 35 ราย คิดเป็นอัตรา
4.49 ตํอการเกิดมีชีพพันคน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกวําปี 2559 (2.50) แตํยังต่ํากวําของประเทศ ปี 2558 ซึ่งเทํากับ
6.50 ตํอการเกิดมีชีพพันคน
- การตาย จากข๎อมูลสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวํามีจํานวน
การตาย 5,269 ราย คิดเป็นอัตรา 6.59 ตํอประชากรพันคน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ํากวําของประเทศปี 2558 เทํากับ
6.90 ตํอประชากรพันคน
ตาราง 1-30 จํานวนและอัตราของสถิติชีพตํางๆ ในจังหวัดนครปฐม
สถิติชีพ
อัตราเกิดมีชีพ
อัตราตาย
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
อัตราตายทารกอายุต่ํากวํา 1 ปี
อัตราตายมารดา

ประเทศ (2558)
จานวน อัตรา
679,502 10.40
445,964 6.90
233,538 0.40
4,221
6.20
167
24.60

จังหวัด (2559)
จานวน อัตรา
7,979
9.98
5,561
6.96
3,131
0.39
20
2.50
0
0

จังหวัด (2560)
จานวน อัตรา
7,790
9.75
5,269
6.59
2,521
0.32
35
4.49
2
25.67

ที่มา : ข๎อมูลจากกลุมํ งานพัฒนายุทธศาสตร๑สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ 1. อัตราเกิดและอัตราตาย ตํอประชากร 1,000 คน
2. อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ ตํอประชากร 100 คน
3. อัตราตายทารก ตํอการเกิดมีชีพ 1,000 คน
4. อัตราตายมารดา ตํอการเกิดมีชีพ 100,000 คน
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ตาราง 1-31 จํานวน และอัตราการตายตํอประชากร 100,000 คน ตามลําดับของกลุํมสาเหตุการตาย
10 กลุํมแรก จังหวัดนครปฐมปี 2560 - 2561
ลาดับ

สาเหตุ

1
2
3
4
5
6
7

โรคของประสาทอื่นๆ
ปอดอักเสบ
มะเร็ง (รวมเนื้องอก)
โรคหลอดเลือดสมองใหญํ
โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ
โรคหัวใจขาดเลือด
อุบัติเหตุจากการขนสํงอื่นๆและผลที่ตามมาของ
อุบัติเหตุจากการขนสํงทั้งหมด
โรคอื่นๆของระบบยํอยอาหาร
เนื้องอกร๎ายที่ปอด
สาเหตุภายนอกอื่นๆของการเจ็บปุวย การตาย
และผลที่ตามมาที่มิได๎ระบุไว๎ที่อื่นใด

8
9
10

2560
จานวน อัตรา
253
31.66
514
64.32
555
69.45
316
39.54
429
53.68
230
28.78
148
18.52
146
125
100

18.27
15.64
12.51

2561 (ต.ค.–ธ.ค.)
จานวน อัตรา
160
19.96
131
16.34
119
14.84
102
12.72
94
11.73
75
9.36
36
4.49
29
28
27

3.62
3.49
3.37

ที่มา : ข๎อมูลจากกลุมํ งานพัฒนายุทธศาสตร๑สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

สาเหตุการป่วย
ผู้ป่วยนอก
เมื่อพิจารณาตามกลุํมสาเหตุในปี 2561 พบวําอัตราผู๎ปุวยนอก กลุํมโรคที่เป็นสาเหตุสําคัญ 3 อันดับ
แรกพบวําผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมํมีสาเหตุนํา พบอัตรา 321.85 ตํอประชากรพันคน รองลงมาได๎แกํ
โรคเบาหวาน พบอัตราปุวยเทํากับ 218.59 ตํอประชากรพันคน และการติดเชื้อของทางเดินหายใจสํวนบนแบบ
เฉียบพลันอื่นๆ มีอัตราปุวยเทํากับ 189.36 ตํอประชากรพันคนตามลําดับ
ตาราง 1-32 จานวน และอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุ 10 อันดับแรก
จังหวัดนครปฐม ปี 2559– 2561
อันดับ

กลุ่มโรค

1

ความดันโลหิตสูงที่ไมํมี
สาเหตุนํา
เบาหวาน
การติดเชื้อของทางเดิน
หายใจสํวนบนแบบ
เฉียบพลันอื่นๆ
เนื้อเยื่อผิดปกติ
ความผิดปกติอื่น ๆ ของ
ฟันและโครงสร๎าง
โรคอื่นๆ ของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต๎ผิวหนัง

2
3
4
5
6

2559
จานวน
อัตรา
444,840
539.53

จานวน
460,527

อัตรา
576.28

2561 (ต.ค.–พ.ค.)
จานวน
อัตรา
258,020
321.85

305,424
220,494

370.44
267.43

309,799
256,279

387.67
320.70

175,237
151,805

218.59
189.36

234,282
130,394

284.15
158.15

221,694
139,254

277.42
174.26

116,547
75,757

145.38
94.50

126,587

153.53

124,252

155.48

61,871

77.18
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อันดับ

กลุ่มโรค

7

คออักเสบเฉียบพลันและ
ตํอมทอนซิลอักเสบ
เฉียบพลัน
พยาธิสภาพของหลังสํวน
อื่นๆ
โรคอื่นๆ ของหลอดอาหาร
กระเพาะและดูโอเดนัม
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น
ๆ, ไมํระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในรํางกาย

8
9
10

2559
จานวน
อัตรา
256,230
310.77

จานวน
196,266

อัตรา
245.60

2561 (ต.ค.–พ.ค.)
จานวน
อัตรา
59,501
74.22

97,271

117.98

103,475

129.48

54,737

68.28

87,720

106.39

92,957

116.32

50,939

63.54

77,752

94.30

82,990

103.85

47,148

58.81

2560

ที่มา : ข๎อมูลจากคลังข๎อมูลสุขภาพ (HDC) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ผู้ป่วยใน
เมื่อพิจารณาตามกลุํมสาเหตุในปี 2561 พบวํากลุํมโรคที่เป็นสาเหตุสําคัญ 3 อันดับแรกพบวํา โรค
ปอดบวมมีอัตราปุวยสูงที่สุดเทํากับ 341.29 ตํอประชากรแสนคน รองลงมาได๎แกํ ภาวะแทรกซ๎อนอื่ นๆ ของ
การตั้งครรภ๑ และการคลอด อัตราปุวยเทํากับ 180.62 ตํอประชากรแสนคน และการบาดเจ็บระบุเฉพาะ อื่นๆ
ไมํระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรํางกาย อัตราปุวยเทํากับ 141.95 ตํอประชากรแสนคนตามลําดับ
ตาราง 1-33 จํานวน และอัตราผู๎ปุวยในตํอประชากร 100,000 คน ตามกลุํมสาเหตุ 10 อันดับแรก
จังหวัดนครปฐม ปี 2559 – 2561
อันดับ

กลุ่มโรค

1
2

ปอดบวม
ภาวะแทรกซ๎อนอื่น ๆของการ
ตั้งครรภ๑ และการคลอด
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไมํระบุ
เฉพาะและหลายบริเวณในรํางกาย
โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโปุงพอง
และปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น
การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกีย่ ว
กับทารกในครรภ๑และถุงน้ําคร่ํา และ
ปัญหาที่อาจจะเกิดได๎ในระยะคลอด
เบาหวาน
หัวใจล๎มเหลว
ไข๎จากไวรัสที่นําโดยแมลงและ
ไข๎เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่นๆ
ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกําเนิด
เนื้อสมองตาย

3
4
5
6
7
8
9
10

2559
จานวน
อัตรา
2,269
275.20
1,059
128.44

2560
จานวน
อัตรา
4,403
550.97
2,530
316.59

2561 (ต.ค.–พ.ค.)
จานวน
อัตรา
2,736
341.29
1,448
180.62

1,217

147.60

2,074

259.53

1,138

141.95

1,017

123.35

1,577

197.34

1,084

135.22

788

95.57

2,028

253.78

1,083

135.09

1,199
835
1,111

145.42
101.27
134.75

1,729
1,779
638

216.36
222.62
79.84

1,053
1,030
949

131.35
128.48
118.38

677
82.11
1,365
170.81
941
117.38
219
26.56
1,560
195.21
937
116.88
ที่มา : ข๎อมูลจากคลังข๎อมูลสุขภาพ (HDC) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

51

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

ด้านการศึกษา
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีคําดัชนีความก๎าวหน๎าของคน (HAI) ด๎านการศึกษาเทํากับ 0.6903
คิดเป็ น อัน ดับ ที่ 5 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี ภูเก็ต ตามลํ าดับ (ที่มา: ดัช นี
ความก๎าวหน๎าของคน ปี 2560, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (2560)
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพร๎อมทางการจัดการศึกษา กลําวคือ มีสถานศึกษาทุกระดับ
ที่จ ะให๎ บ ริ การทางการศึกษาแกํเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครปฐมอยํางพอเพียงตั้งแตํระดับ
กํอนประถมศึ กษา จนถึงระดับ อุดมศึกษา โดยมี สํ านั กงานศึก ษาธิ การจังหวัด ทําหน๎าที่ ในการกํ ากับ ดูแ ล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในพื้นที่ อําเภอเมือง
นครปฐม กําแพงแสน และดอนตูม และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รับผิดชอบ
ดูแลสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี บางเลน สามพราน และพุทธมณฑล
นอกจากนี้ ยั ง มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอี ก หลายแหํ ง ประกอบด๎ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ย น
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร๑ และโรงเรียนนายร๎อยตํารวจ
ในด๎านการศึกษาจั งหวัดนครปฐมมีสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอเมืองนครปฐม กําแพงแสน และดอนตูม และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี บางเลน สาม
พราน และพุทธมณฑล
ในปี พ.ศ.2561 จั งหวั ดนครปฐมมี โ รงเรีย นจํา นวน 350 แหํ ง แยกเป็ น โรงเรี ย นในพื้น ที่ สพป.
นครปฐม เขต 1 จํานวน 124 แหํง สพป.นครปฐม เขต 2 จํานวน 121 แหํง สพม.9 จํานวน 61 แหํง เอกชน
จํานวน 44 แหํง สําหรับจํานวนครูในจังหวัดนครปฐม มีจํานวนครู ทั้งหมดจํานวน 6,823 คน จํานวนนักเรียน
135,315 คน และจํานวนห๎องเรียน 5,099 ห๎อง อัตราสํวนนักเรียนตํอห๎องเรียน 26 คนตํอห๎องเรียน
ตาราง 1-34 จํานวนโรงเรียน ครู นักเรียน ห๎องเรียน และอัตราสํวนนักเรียน/ห๎องเรียน ปีการศึกษา 2561
ที่
1
2
3
4

หน่วยงาน
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพม.9
เอกชน
รวม

โรงเรียน
124
121
61
44
350

จานวน
ครู
นักเรียน
1,684
33,705
1,456
29,385
1,839
35,545
1,844
36,680
6,823
135,315

ห้องเรียน
1,488
1,344
1,046
1,221
5,099

อัตราส่วน
นักเรียน/ห้องเรียน
22.65
21.86
33.98
30.04
26.54

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครปฐม
ระหวํางปีการศึกษา 2558 – 2560 พบวําวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแตํละปีการศึกษา และมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวําร๎อยละ 50 สํวนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดในทุกปีการศึกษาคือภาษาอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศพบวํามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําในระดับประเทศ ทุกวิชา ทุกปีการศึกษา
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ตาราง 1-35 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑

ปีการศึกษา 2558
จานวน
คะแนน
นักเรียน
เฉลี่ย
ที่เข้าสอบ
10,697
53.12
10,696
46.12
10,695
49.15
10,696
46.12

ปีการศึกษา 2559
จานวน
คะแนน
นักเรียน
เฉลี่ย
ที่เข้าสอบ
11,159
56.50
11,159
38.89
11,159
45.20
11,159
44.05

ปีการศึกษา 2560
จานวน
คะแนน
นักเรียน
เฉลี่ย
ที่เข้าสอบ
10,794
50.02
10,794
40.58
10,792
40.98
10,794
41.31

แผนภูมิ 1-25 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560

ตาราง 1-36 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑

ปีการศึกษา 2558
ระดับ
จังหวัด
ประเทศ
นครปฐม
49.33
53.12
40.31
46.12
43.47
49.15
42.59
46.12

ปีการศึกษา 2559
ระดับ
จังหวัด
ประเทศ
นครปฐม
52.98
56.50
34.59
38.89
40.47
45.20
41.22
44.05
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ปีการศึกษา 2560
ระดับ
จังหวัด
ประเทศ
นครปฐม
46.58
50.02
36.34
40.58
37.12
40.98
39.12
41.31

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

แผนภูมิ 1-26 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครปฐม
ระหวํางปีการศึกษา 2558 – 2560 พบวําวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแตํละปีการศึกษา และมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวําหรือใกล๎เคียงร๎อยละ 50 เพียงวิชาเดียว สํวนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดในปีการศึกษา 2558 คือ
ภาษาอังกฤษ และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดในปีการศึกษา 2559 - 2560 คือ คณิตศาสตร๑ เมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศพบวํามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําในระดับประเทศ ทุกวิชา ทุกปีการศึกษา
ตาราง 1-37 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560

รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑

ปีการศึกษา 2558
จานวน
คะแนน
นักเรียน
เฉลี่ย
ที่เข้าสอบ
10,586
44.31
10,586
32.85
10,573
35.69
10,577
40.53

ปีการศึกษา 2559
จานวน
คะแนน
นักเรียน
เฉลี่ย
ที่เข้าสอบ
9,994
49.11
9,995
34.03
9,987
32.62
9,978
36.56
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ปีการศึกษา 2560
จานวน
คะแนน
นักเรียน
เฉลี่ย
ที่เข้าสอบ
10,238
51.99
10,226
32.11
10,239
29.70
10,223
34.01
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แผนภูมิ 1-27 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560

ตาราง 1-38 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑

ปีการศึกษา 2558
ระดับ
จังหวัด
ประเทศ
นครปฐม
42.64
44.31
30.54
32.85
32.40
35.69
37.63
40.53

ปีการศึกษา 2559
ระดับ
จังหวัด
ประเทศ
นครปฐม
46.36
49.11
31.80
34.03
29.31
32.62
34.99
36.56

ปีการศึกษา 2560
ระดับ
จังหวัด
ประเทศ
นครปฐม
48.29
51.99
30.45
32.11
26.30
29.70
32.28
34.01

แผนภูมิ 1-28 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครปฐม
ระหวํางปีการศึกษา 2558 – 2560 พบวําวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแตํละปีการศึกษา และมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวําร๎อยละ 50 สํวนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดในปีการศึกษา 2558 คือภาษาอังกฤษ และวิชาที่มี
คะแนนเฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 - 2560 คื อ คณิ ต ศาสตร๑ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ คะแนนเฉลี่ ย ใน
ระดับประเทศพบวํามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําในระดับประเทศ ทุกวิชา ทุกปีการศึกษา
ตาราง 1-39 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
รายวิชา
จานวน
คะแนน
จานวน
คะแนน
จานวน
คะแนน
นักเรียน
เฉลี่ย
นักเรียน
เฉลี่ย
นักเรียน
เฉลี่ย
ที่เข้าสอบ
ที่เข้าสอบ
ที่เข้าสอบ
ภาษาไทย
7,455
53.95
6,768
57.08
6,771
53.63
สังคมศึกษา
7,468
41.80
6,779
38.36
6,781
37.39
ภาษาอังกฤษ
7,473
29.14
6,775
32.34
6,781
33.58
คณิตศาสตร๑
7,471
31.07
6,770
29.24
6,783
30.02
วิทยาศาสตร๑
7,448
35.75
6,770
34.23
6,771
32.94
แผนภูมิ 1-29 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
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ตาราง 1-40 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
รายวิชา
ระดับ
จังหวัด
ระดับ
จังหวัด
ระดับ
จังหวัด
ประเทศ
นครปฐม
ประเทศ
นครปฐม
ประเทศ
นครปฐม
ภาษาไทย
49.36
53.95
52.29
57.08
49.25
53.63
สังคมศึกษา
39.71
41.80
35.89
38.36
34.70
37.39
ภาษาอังกฤษ
24.98
29.14
27.76
32.34
28.31
33.58
คณิตศาสตร๑
26.59
31.07
24.88
29.24
24.53
30.02
วิทยาศาสตร๑
33.40
35.75
31.62
34.23
29.37
32.94
แผนภูมิ 1-30 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 – 2560

สรุปปัญหาสาคัญด้านการศึกษา
1. โรงเรีย นขนาดเล็ กในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (โรงเรียนประถมศึกษาต่ํากวํา 120 คน) มีจํานวนมากถึง 86 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 241
โรงเรียน (โรงเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนต่ํากวํา 300 คน) มีจํานวน 10 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 29
โรงเรียน และมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น สํงผลให๎ขาดครูผู๎สอน ครูผู๎สอนไมํครบชั้น ผู๎เรียนขาดโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
2. ผู๎เรียนขาดทักษะการคิดทักษะการคิด คิดวิเคราะห๑ คิดแก๎ปัญหา คิดสร๎างสรรค๑
3. ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร๑ต่ํา
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ศักยภาพของจังหวัดนครปฐมด้านการศึกษาและแนวทางการพัฒนา
จั ง หวั ด นครปฐม เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ส ถานศึ ก ษาหลากหลายครบทุ ก สั ง กั ด และครอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ
การศึกษา ที่จะให๎บริการทางการศึกษาแกํเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครปฐมอยํางทั่วถึงตั้งแตํ
ระดับ กํอนประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและมีชื่อเสียงหลายแหํงในจังหวัด
ได๎ แ กํ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตศาลายา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล รัตนโกสินทร๑ วิทยาเขตศาลายา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลป์ โรงเรียนนายร๎อยตํารวจสาม
พราน และมหาวิทยาลัยเอกชน 1 แหํง ได๎แกํ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยสงฆ๑/วิทยาลัยสงฆ๑
ได๎แกํ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ๑และวิทยาลัยแสง
ธรรม มีสํานั กงานศึกษาธิการจั งหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาในจังหวัด ทําหน๎าที่บูรณาการ
การศึกษาของหนํ ว ยงานทางการศึ กษาในจังหวัด ทั้งสั งกั ดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
สํานักงานสํงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานอาชีวศึกษา สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กําหนดยุทธศาสตร๑และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให๎เกิดการบูรณาการ สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ชาติและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดูแลรับผิดชอบ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม
กําแพงแสน และดอนตูม มีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
จํานวน 121 โรงเรียน สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดูแลรับผิดชอบ การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอบางเลน และอําเภอพุทธมณฑล จํานวน
120 โรงเรียน สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 29 โรงเรียน
สถานศึกษาเอกชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํง เสริมการศึกษาเอกชนจํานวน 44 โรงเรียน โรงเรียน
สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 5 แหํง วิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน 11 แหํง
สถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 7 แหํง โรงเรียนในสังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น จํานวน 20 แหํง และโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติจํานวน 2
แหํง
ด้านแรงงาน
ข้อมูลทั่วไปด้านแรงงาน
จากข๎อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดนครปฐม พบวําอัตราการวํางงานของจังหวัดอยูํที่ร๎อยละ 0. 44
ในปี พ.ศ. 2560 และร๎อยละ 0.56 ในปีพ.ศ. 2559 ซึ่งอัตราการวํางงานของจังหวัดมีแนวโน๎มลดลง แตํยังอยูํใน
เกณฑ๑ที่ ต่ํ ากวํ า คํา เฉลี่ ย ของประเทศ (ร๎ อ ยละ 1.11 ในปี พ.ศ. 2560 และร๎อ ยละ 0.99 ในปี พ.ศ. 2559
ตามลําดับ) ผู๎อยูํในกําลังแรงงานมีจํานวน 652,608 คน จําแนกเป็น
- ผู๎มีงานทํา
648,509 คน (ร๎อยละ 99.37 ของผู๎อยูํในกําลังแรงงาน)
- ผู๎วํางงาน
4,099 คน (ร๎อยละ 0.63 ของผู๎อยูํในกําลังแรงงาน)
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ตาราง 1-41 เปรียบเทียบจํานวนตําแหนํงงานวําง ผู๎สมัครงานและการบรรจุงาน (พ.ศ. 2558 – 2560)
จานวนตาแหน่งงานว่าง
จานวนผู้สมัครงาน
จานวนการบรรจุงาน
พ.ศ. / ประเภท
(คน)
(คน)
(คน)
2558
10,825
9,160
8,947
2559
7,084
7,356
7,014
2560
10,825
9,160
8,947
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

ตาราง 1-42 จํานวนและร๎อยละของประชากรจําแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ปี 2556 - 2560
สถานภาพแรงงาน
รวม
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู๎อยูํในกําลังแรงงาน
ผู๎มีงานทํา
ผู๎วํางงาน
ผู๎ที่รอฤดูกาล
ผู๎อยูํนอกกําลังแรงงาน
ชาย
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู๎อยูํในกําลังแรงงาน
ผู๎มีงานทํา
ผู๎วํางงาน
ผู๎ที่รอฤดูกาล
ผู๎อยูํนอกกําลังแรงงาน
หญิง
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู๎อยูํในกําลังแรงงาน
ผู๎มีงานทํา
ผู๎วํางงาน
ผู๎ที่รอฤดูกาล
ผู๎อยูํนอกกําลังแรงงาน
อัตราการจ๎างงานตํอกําลังแรงงาน
อัตราการวํางงาน

2560

2556

2557

2558

2559

796,263
587,217
583,836
3,322
59
209,046

857,190
626,103
621,757
4,171
175
231,087

876,360
645,277
639,808
4,651
818
231,083

895,801
654,216
650,481
3,651
85
241,584

922,023
652,608
648,509
4,099
269,415

379,516
302,480
300,254
2,166
59
77,036

409,750
330,466
328,277
2,189
79,284

418,233
339,006
335,806
2,762
438
79,227

426,815
341,995
339,693
2,302
84,820

438,245
341,101
337,737
3,364
97,144

416,747
447,440
458,127
468,986 483,778
284,737
295,637
306,271
312,221 311,507
283,582
293,480
304,002
310,788 310,772
1,156
1,982
1,889
1,348
735
175
379
85
132,009
151,803
151,856
156,765 172,271
99.42
99.31
98.84
99.43
99.37
0.57
0.67
0.72
0.56
0.44
ที่มา: สํานักงานสถิติแหํงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลสถานประกอบการและลูกจ้าง
จากข๎อมูลของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม พบวํา จํานวนสถานประกอบการ ปี 2560 มี
จํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 8,919 แหํง สูงกวําปี พ.ศ. 2559 และ 2558 คิดเป็นร๎อยละ 13.10, 0.70,
และร๎อยละ 2.19 ตามลําดับ แรงงานไทย ปี 2560 จํานวน 226,107 คน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 1,033
คน ในขณะที่แรงงานตํางด๎าว ในปี 2560 มีจํานวน 116,817 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 22,027 คน และ
สําหรับลูกจ๎างที่ขึ้นทะเบียนประกันตนในปี พ.ศ.2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 226,107 ราย สูงกวําปี พ.ศ. 2559 และ
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2558 คิดเป็นร๎อยละ 4.72, 9.44 และร๎อยละ 1.50 ตามลําดับ ตามตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการ
นายจ๎าง ลูกจ๎าง และผู๎ประกันตน ดังนี้
ตาราง 1-43 จํานวนสถานประกอบการและผู๎ประกันตนที่อยูํในขํายกองทุนประกันสังคม
จังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2556 – 2560)
รายการ
จํานวนสถานประกอบการ (แหํง)
จํานวนผู๎ประกันตน ภาคบังคับมาตรา 33 (คน)
จํานวนผู๎ประกันตน ภาคสมัครใจ มาตรา 39 (คน)
จํานวนผู๎ประกันตน ภาคสมัครใจ มาตรา 40 (คน)
จํานวนลูกจ๎าง (คน)

ปี 2556
7,459
202,442
19,066
19,811
186,111

ปี 2557
7,663
211,335
20,557
34,856
194,380

จานวน
ปี 2558
7,831
215,576
22,433
29,403
197,293

ปี 2559
7,886
215,926
24,676
28,917
215,926

ปี 2560
8,164
224,607
26,334
31,727
226,107

ตาราง 1-44 จํานวนสถานประกอบการตาม พรบ.ประกันสังคมและลูกจ๎าง (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)
พ.ศ. / ประเภท
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนสถานประกอบการ
จานวนลูกจ้าง
จานวนลูกจ้าง
(แห่ง)
แรงงานไทย (คน)
แรงงานต่างด้าว (คน)
7,446
215,576
71,223
7,498
203,181
120,442
7,831
202,140
127,311
7,886
215,926
94,790
8,919
226,107
116,817
ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม/สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

เมื่อพิจารณาจํ าแนกขนาดของสถานประกอบการและจํานวนลูกจ๎างโดยใช๎ข๎อมูล ของสํ านักงาน
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจั งหวัดนครปฐม พบวําสถานประกอบการเป็นขนาดเล็ก มีลู กจ๎าง 1 -4 คน
จํา นวน 1,983 แหํ ง และลู กจ๎ างสํว นใหญํอยูํในสถานประกอบการที่มีลู กจ๎าง ตั้งแตํ 100 - 299 คน
มีจํานวน 23,237 คน
แรงงานต่างด้าว
จากการพิจารณาข๎อมูล พบวํา จังหวัดนครปฐมเป็นแหลํงอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญํที่ ต๎องใช๎
แรงงานจํานวนมากซึ่งรายได๎หลักของจังหวัดนครปฐมมาจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร และ มี
การขาดแคลนแรงงานไทยทําให๎ผู๎ประกอบการมีความจําเป็นต๎องจ๎างแรงงานตํางด๎าวเพื่อให๎กิจการดําเนินการ
ได๎อยํางตํอเนื่อง
จากการติด ตามข๎อมูล แรงงานตํ างด๎า วในพื้นที่จั งหวัด นครปฐม ณ เดือนธั นวาคม 2558 พบวํ า
จํานวนแรงงานตํางด๎าว 127,311 คน นายจ๎าง 35,257 ราย
ในปี 2559 พบวํา จํ านวนแรงงานตํางด๎าวคงเหลื อทั้งสิ้ น 94,790 คน นายจ๎าง 23,798 คน โดยมี
นายจ๎ าง/เจ๎ าของสถานประกอบการแจ๎ งความต๎องการ (โควตา) จํานวน 18,395 ราย ต๎ องการแรงงานตํางด๎าว
จํานวน 195,310 คน และมีนายจ๎าง 9,109 ราย ยื่นขอตํออายุใบอนุญาตทํางานให๎แรงงานตํางด๎าว จํานวน
39,107 คน จําแนกเป็น
- สัญชาติพมํา 34,323 คน (ร๎อยละ 87.77)
- สัญชาติลาว 2,822 คน (ร๎อยละ 7.22)
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- สัญชาติกัมพูชา 1,962 คน (ร๎อยละ 5.01)
ประเภทกิจการที่ได๎รับอนุญาตทํางานมากที่สุด คือ กิจการประเภท ตํอเนื่องการเกษตร รองลงมา
เป็นกิจการประเภท ผลิตหรือจําหนํายผลิตภัณฑ๑พลาสติก และกิจการประเภท ผลิตหรือจําหนํายผลิตภัณฑ๑
พลาสติก ตามลําดับ
ในปี 2560 พบวํา จํานวนแรงงานตํางด๎าวคงเหลือทั้งสิ้น 116,817 คน นายจ๎าง 22,198 คน โดยมี
นายจ๎าง/เจ๎ าของสถานประกอบการแจ๎ งความต๎องการ (โควตา) จํานวน 10,434 ราย ต๎องการแรงงานตํางด๎าว
จํานวน 152,915 คน และมีนายจ๎าง 9,421 ราย ยื่นขอตํออายุใบอนุญาตทํางานให๎แรงงานตํางด๎าว จํานวน
78,433 คน จําแนกเป็น
- สัญชาติพมํา 61,438 คน (ร๎อยละ 78.33)
- สัญชาติลาว 10,875 คน (ร๎อยละ 13.87)
- สัญชาติกัมพูชา 6,120 คน (ร๎อยละ 7.80
ประเภทกิจการที่ได๎รับอนุญาตทํางานมากที่สุด คือ กิจการประเภท ตํอเนื่องการเกษตร รองลงมา
เป็นกิจการประเภท ผลิตหรือจําหนํายผลิตภัณฑ๑พลาสติก และกิจการประเภท ผลิตหรือจําหนํายผลิตภัณฑ๑
พลาสติก ตามลําดับ
เครือข่ายด้านแรงงาน
องค๑กรลูกจ๎าง: - สหภาพแรงงาน 17 แหํง (จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 2 แหํง)
- ชมรมบริหารงานบุคคล 1 แหํง
- สมาคมเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 1 แหํง
อาสาสมัครแรงงาน : จํานวน 383 คน ปฏิบัติงานในพื้นที่ 106 ตําบล (ครบทุกตําบล)
ศักยภาพด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม
ปัจจัยภายใน: จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็นแหลํงตลาดแรงงานขนาดใหญํเนื่องจากอยูํใกล๎
กับกรุงเทพฯ ภาคอุตสาหกรรมมีความเข๎มแข็ง
และยังมีความต๎องการแรงงานอีกมากในภาคการผลิต
2. สถานประกอบการจํ านวนมาก มีมาตรฐานและมี
สวัสดิการสูง นายจ๎าง ลูกจ๎าง มีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกันมี
ข๎อขัดแย๎งน๎อย
3. อัตราการวํางงานต่ํา
4. แรงงานนอกระบบต๎องการการพัฒนาฝีมือเพื่อการ
ผลิตสินค๎าชุมชน/OTOP ให๎สามารถแขํงขัน
ทางการตลาดได๎
5. มีอาสาสมัครแรงงาน เป็นเครือขํายในพื้นที่ในการ
บริหารจัดการด๎านแรงงานสูํประชาชน
6. มี ส ถานศึ ก ษาจํ า นวนมากสามารถรองรั บ การ
พัฒนากําลังแรงงานของจังหวัด
7. ผู๎ป ระกอบการให๎ ความสํ าคัญกับ การพัฒ นาฝี มือ
แรงงานเพื่อรองรับ AEC และสถานการณ๑

ปัจจัยภายใน: จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ขาดแคลนแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม และ
แรงงานไร๎ฝีมือในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
บางประเภท
2. แรงงานขาดทักษะด๎านภาษาตํางประเทศ สํงผลถึง
ขีดความสามารถในการแขํงขันในตลาด
แรงงานภาคบริการและการทํองเที่ยว
3. ประชาชนไมํ เ ห็ น ความสํ า คั ญ เข๎ า ฝึ ก ในสถาบั น
พัฒนาฝีมือแรงงาน ทําให๎ขาดแคลนแรงงาน
ฝีมือและกึ่งฝีมือภาคอุตสาหกรรม
4. ปั ญ หาสั ง คมและยาเสพติ ด ที่ รุ น แรงสํ ง ผลถึ ง
ปริมาณและคุณภาพของกําลังแรงงานในจังหวัด
5. หนํวยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานไมํอยูํใน
บริเวณเดียวกัน ประชาชนติดตํอรับบริการไมํสะดวก
6. เครือขํายด๎านแรงงาน (อาสาสมัครแรงงาน) ไมํ
ครอบคลุ ม ทุ ก หมูํ บ๎ า นทํ า ให๎ ก ารเข๎ า ถึ ง ข๎ อ มู ล และ
บริการด๎านแรงงานของประชาชนไมํทั่วถึง
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ขาดแคลนแรงงาน

7. ผู๎ประกอบการบางสํวนให๎ความสําคัญในเรื่องการ
พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานน๎ อ ย เนื่ อ งจากกระทบกั บ
กระบวนการและต๎นทุนการผลิต
ปัจจัยภายนอก: อุปสรรค (Threats)
1. ด๎า นคํา นิย มในการศึก ษา นัก เรีย นนัก ศึก ษา
นิยมเรียนสายสามัญมากกวําสายอาชีพ
ทําให๎ ไมํ สอดคล๎องตํอความต๎องการของตลาดแรงงาน
2. สภาพสั ง คมและทั ศ นคติ ข องผู๎ ห างานต๎ อ งการ
ทํางานในภาคราชการหรืองานภาคบริการ
มากกวําในอุตสาหกรรมการผลิต
3. การจ๎างแรงงานตํางด๎าวจํานวนมาก และปัญหา
การลักลอบเข๎าเมืองและแรงงานตํางด๎าว
ผิดกฎหมาย
4. กําลังแรงงานที่จะเข๎าสูํตลาดแรงงานมีสัดสํวนน๎อย
กวําแรงงานสูงอายุ
5. การพั ฒ นาแรงงานกลุํ ม พิ เ ศษให๎ พ ร๎ อ มเข๎ า สูํ
ตลาดแรงงาน (เชํน ผู๎ต๎องขังที่พ๎นโทษ ทหารปลด
ประจําการ ผู๎สูงอายุ คนพิการ)
6. ความจําเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องจักร
และอุปกรณ๑เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน

ปัจจัยภายนอก: โอกาส (Opportunities)
1. การอนุญาตให๎แรงงานตํางด๎าวทดแทนแรงงานไทย
ในสาขาที่ขาดแคลน
2. รัฐมีนโยบายในการพัฒนาสถานประกอบการให๎ได๎
มาตรฐานแรงงานไทย
3. นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สร๎าง
โอกาสสร๎างงานให๎ภาคแรงงาน
4. นโยบายในการจัดทําฐานข๎อมูลแรงงาน
5. งานบริการค๎าปลีก ค๎าสํ ง ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง
กํอให๎เกิดการจ๎างงาน
6. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดกํอให๎เกิดการพัฒนา
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและ
กิจการทํองเที่ยว
7. ภาครั ฐ ขยายและสํ ง เสริ ม การสร๎ า งหลั ก ประกั น
ความมั่นคงในการทํางานมากขึ้น
8. การให๎ ความสํ าคัญในการดูแลสุ ขภาพสํ งผลดีถึง
กําลังแรงงานสูงอายุ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานในอนาคตและผลกระทบ
ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานหรือวิ กฤตด๎านแรงงานของไทยเริ่ มเห็ นชัดตั้ งแตํ ปี 2560 ที่ ผํ านมา
เนื่องจากเป็น ปีแรกที่จํานวนประชากรเด็กเกิดใหมํมีน๎อยกวําจํานวนผู๎สูงอายุ และมีแนวโน๎มเผชิญภาวะ
ขาดแคลนแรงงานเพิ่ม หลังพบวําจํานวนเด็กที่เข๎าเรียนในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 มีจํานวนน๎อยลง
สํวนหนึ่งเป็นเพราะเด็กที่เข๎าเรียนในปีการศึกษานี้ เกิดตรงกับชํวงวิกฤตทางเศรษฐกิจปี 2540 ที่มีจํานวนเด็ก
เกิดใหมํลดลงเชํนกันดังนั้นภาคแรงงานจบใหมํในชํวง 5 ปีข๎างหน๎าจะลดลงอยํางชัดเจน
ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมสูงวัย มาก
ขึ้น จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู๎สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน๎มอยูํคนเดียวสูงขึ้น ปัญหาความยากจน
ยังกระจุกตัวหนาแนํนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกตํางของรายได๎ระหวําง
กลุํมคนรวยที่สุดและกลุํมคนจนที่สุด สูงถึง 34.9 เทํา ในปี 2556 เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไมํทั่วถึง
ยิ่งไปกวํานั้ นทรั พยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปั ญหาความขัดแย๎งในการใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติ
ระหวํางรัฐกับประชาชน และระหวํางประชาชนในกลุํมตําง ๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะ
รวมศูนย๑ขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้นประเทศไทยต๎องเผชิญกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจกิจและสังคมไทยมากกวําในอดีต ภายใต๎เงื่อนไขและ
สภาพแวดล๎ อมด๎านเศรษฐกิจ สั งคม ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นทั้งในและตํางประเทศ
ดังกลําว จะเป็นแรงงานกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาดมากขึ้น
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ตํอจากนี้ไป ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนครั้งใหญํ เพื่อแก๎ไขปัญหารากฐานสําคัญที่เป็นจุดอํอนและข๎อจํากัด
ของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันดําเนินยุทธศาสตร๑เชิงรุกเพื่อใช๎ประโยชน๑จากจุดแข็งและจุดเดํนของ
ประเทศ ดั งนั้ น จึ งมี ความจํ าเป็ น ที่ จ ะต๎ อ งให๎ ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเด็ น ที่ มี ลั ก ษณะการบู ร ณาการ และใช๎
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได๎อยํางแท๎จริง
ทั้ งนี้ เนื่ องจากปั จจั ยที่ จั งหวั ดนครปฐมอยูํ ใกล๎ กั บกรุ งเทพฯ ภาคอุ ตสาหกรรมมี ความเข๎ มแข็ ง มี
มาตรฐาน มีสวัสดิการสูง อีกทั้งมีความต๎องการแรงงานอีกมาก ประกอบกับมีองค๑กร/สํวนราชการในด๎านศึกษา/
การสํ งเสริ มอาชี พจํ า นวนมาก และจั ง หวัด มี ยุท ธศาสตร๑ ใ นด๎ า นการสํ ง เสริ ม อุต สาหกรรมเกษตรและการ
ทํองเที่ยว จึงทําให๎จังหวัดมีศักยภาพรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได๎ดี
 ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย

ปัญหายาเสพติด
คดียาเสพติดในปี พ.ศ. 2561 มีจํานวนจับกุมรวมทั้งสิ้น 5,247 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน
945 ราย คิดเป็นร๎อยละ 21.96 ปี 2560 จํานวนจับกุม 4,302 รายเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 1,816 ราย คิด
เป็นร๎อยละ 73.04 จะเห็นได๎วําในปี 2560 จํานวนจับกุมเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ตาราง 1-45 ร๎อยละที่ลดลงของคดียาเสพติด ของจังหวัดนครปฐม ปี 2557 – 2561
ปี
2557
2558
2559
2560
2561
จํานวนจับกุม (ราย)
2,551
2,314
2,486
4,302
5,247
จํานวนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
ลดลง 237 เพิ่มขึ้น 172 เพิ่มขึ้น 1,816 เพิ่มขึ้น 945
ร๎อยละ
-9.29
+7.43
+73.04
+21.96
ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม

ตาราง 1-46 ร๎อยละที่ลดลงของคดีอาชญากรรม ของจังหวัดนครปฐม ปี 2557 – 2561
ปี
2557
2558
2559
2560
2561
จํานวนจับกุม (ราย)
283
314
300
430
289
อัตราความผิดตํอ
37.41
42.79
39.82
52.44
36.42
ประชากรแสนคน
จํานวนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
เพิ่มขึ้น 31
ลดลง 14
เพิ่มขึ้น 130
ลดลง 141
ร๎อยละ
+10.50
-4.45
+43.33
+32.79
ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม

สภาพทั่วไป
- ลักษณะที่ตั้งของจังหวัด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร๑สําคัญตํอการค๎าและแพรํระบาดยาเสพติด โดยกลุํม
การค๎าใช๎ศักยภาพในเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม ในการพักเก็บยาเสพติดเพื่อรอคอยการสํงมอบให๎กลุํ ม
การค๎าระดับตํางๆ กระจายไปในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งการเป็นพื้นที่การแพรํระบาดเฉพาะอยํางยิ่งยํานชุมชนและ
อุ ต สาหกรรมมี ก ารอาศั ย ของประชากรหนาแนํ น โดยเฉพาะแรงงานจากพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกลุํมแรงงานตํางด๎าวที่ใช๎หอพัก/ห๎องเชํา เป็นสถานที่พักเก็บ/แบํงบรรจุหรือเพื่อ
รอการสํงตํอยาเสพติด
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- เป็น ที่ตั้งของสถาบั นอุดมศึกษา และสถานศึกษาขนาดใหญํห ลายแหํ ง ทําให๎มีกลุํ มเยาวชน
นักเรียน นักศึกษา เดินทางเข๎ามาศึกษาตํอและพักอาศัยอยูํตามหอพัก/ห๎องเชําตํางๆ เป็นจํานวนมาก
- เป็นพื้นที่จังหวัดปริมณฑล และมีถนนเส๎นทางสายหลักที่เชื่อมตํอไปจังหวัดภาคใต๎และภาค
ตะวันตก คือ ถนนเพชรเกษมและมีเส๎นทางรองสามารถเชื่อมตํอได๎ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเส๎นทางรอยตํอ
กับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล เป็นปัจจัยสําคัญที่เอื้ออํานวย ตํอการลัก ลอบลําเลียงและการแพรํ
กระจายของยาเสพติดไปยังพื้นที่จังหวัดใกล๎เคียงและกรุงเทพมหานคร ทําให๎การกระจายยาเสพติดสูํกลุํมผู๎ค๎า
รายยํอย ผู๎เสพ ได๎อยํางรวดเร็วตํอเนื่อง
 สถานการณ์ด้านยาเสพติด
จากการรวบรวมข๎ อ มู ล ของสถิ ติ ผ ลการจั บ กุ ม และขํ า วสารตํ า ง ๆ วิ เ คราะห๑ ไ ด๎ วํ า แนวโน๎ ม
สถานการณ๑การแพรํระบาดของยาเสพติด ในภาพรวมยังมีสถานการณ๑ การแพรํระบาดของยาเสพติดในกลุํม
หลั ก ทั้ง ยาบ๎ า กัญชา ไอซ๑ และพืช กระทํอ ม กระจายตัว อยูํทุ กอํา เภอ โดยเฉพาะในเขตพื้ นที่อํ าเภอเมือ ง
นครปฐม และอําเภอสามพราน เป็นพื้นที่ที่มีแนวโน๎มในการแพรํระบาดของ ยาเสพติดอยํางรุนแรง สาเหตุ
ประการหนึ่งเนื่องมาจากการมีสถานบันเทิง สถานบริการ และสถานประกอบการหลายแหํง และเนื่องด๎วยการ
มีประชากรแฝงที่หลากหลาย จึงนํามาซึ่งการนํายาเสพติดเข๎ามาใช๎ในพื้นที่และมักจะใช๎ เพื่อการทํางานให๎มี
เรี่ยวแรงหรือมีความขยันมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวําจังหวัดนครปฐมยังเป็นพื้นที่สําหรับการพักยาเสพติดกํอน
จะลําเลียงลงสูํพื้นที่ภาคใต๎หรือมีการแจกจํายกระจายยาเสพติดไปสูํพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นอกจากนี้ยังมีการลักลอบปลูกหรือผลิตพืชเสพติด เชํน พืชกระทํอม กัญชา อยํางตํอเนื่องในแตํละเดือน ดังนั้น
จึงต๎องมีการเฝู าระวังสถานการณ๑ในพื้นที่อยํางใกล๎ ชิด ซึ่งอาจแพรํระบาดและขยายวงกว๎างขึ้นได๎ในพื้นที่
ข๎างเคียง
การแพรํร ะบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมยังคงอยูํในระดับที่รุนแรง จากการติดตาม
สถานการณ๑ยาเสพติดของคณะทํางานเฝูาระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม สรุปได๎ดังนี้
• จากสถิติการจับกุมผู๎กระทําความผิดคดียาเสพติดจําแนกรายอําเภอในพื้นที่ จ.นครปฐม พบวํา
อ.สามพราน และ อ.เมื อ งนครปฐม เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารจั บ กุ ม ในคดี ย าเสพติ ด มากที่ สุ ด รองลงมาได๎ แ กํ
อ.กําแพงแสน อ.นครชัยศรี และ อ.บางเลน สํวนการแพรํระบาดของยาเสพติดพบวํามีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในพื้นที่
อ.เมืองนครปฐม และ อ.สามพราน สํวน อ.นครชัยศรี มีแนวโน๎มลดลง สถิติการจับกุมผู๎กระทําความผิดจําแนก
ตามประเภทยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบวํามีการจับกุมยาเสพติด 7 ประเภทคือ ยาบ๎า ไอซ๑ กัญชา
แห๎ง พืชกระทํอม สารระเหย ฝิ่น และ โคเคน ตามลําดับ โดยที่ยาบ๎ายังคงเป็นยาเสพติดหลัก ทั้งนี้ของกลาง
ยาบ๎า ที่สามารถจับกุมมีปริมาณเพิ่มขึ้นในพื้นที่ อ.เมืองนครปฐม อ.สามพราน และ อ.กําแพงแสน ตามลําดับ
พบวํายังคงมีการใช๎พื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นทั้งเส๎นทางลําเลี ยงยาเสพติดผํานลงสูํจังหวัดใกล๎ เคียง และ
ลําเลียงลงสูํภาคใต๎ โดยเส๎นทางหลัก ถนนเพชรเกษม และ ถนนปิ่นเกล๎านครชัยศรี
• การติด ตามสถานการณ๑ปัญ หายาเสพติ ด ขณะนี้ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ จังหวั ดนครปฐม มี
แนวโน๎มที่สูงขึ้น โดยปัญหายาเสพติดของจังหวั ดนครปฐมในภาพรวมนับวํามีระดับความรุนแรงไมํน๎อยกวําปีที่
ผํานมา ปัญหาการปิดตัวของสถานประกอบการหลายแหํงต๎องปิดกิจการลง สํงผลกระทบอยํางรุนแรงตํอการ
จ๎างงานหากปัญหาการวํางงาน ความยากจน และรายได๎ตํอหัวของประชากร โดยเฉพาะกลุํมผู๎ใช๎แรงงานยัง
ปรับตัว ไมํดีขึ้น ปัจจัยเหลํานี้ก็จะทําให๎สถานการณ๑ยาเสพติดมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได๎ เชํน ปัญหาการใช๎หอพัก
บ๎านเชํา คอนโด และที่พักอาศัยเชิงพาณิชย๑ เป็นแหลํงซุกซํอนหรือพักยาเสพติดจําพวก ยาบ๎าและไอซ๑ เป็น
จํานวนครั้งละมากๆ รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ทางสังคม เชํน พฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมของกลุํมเด็ กและเยาวชน การ
รวมตัวกัน ในลักษณะของแก๏งค๑หรือกลุํมรถจักรยานยนต๑ซิ่ง (เด็กแว๏น) เป็นต๎น
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กลุํมการค๎าหลักๆ ยังมีความพยายามที่จะลักลอบนํายาเสพติด โดยเฉพาะยาบ๎า และไอซ๑ เข๎ามา
ซุกซํอนและพักคอย เพื่อรอการสํงมอบให๎กับลูกค๎า สําหรับพื้นที่ที่ปรากฏขําวสารวําอาจจะเป็นพื้นที่ซุกซํอน
และพักยา ยังคงเป็น อ.สามพราน อ.นครชัยศรี และ อ.พุทธมณฑล ตามลําดับ
ข๎อมูลการตรวจพิสูจน๑กลุํมยาบ๎าในพื้นที่ จ.นครปฐม พบวํา สํวนใหญํเป็นยาบ๎าในกลุํม G171,
G157, G114 ในสํวนของยาบ๎ากลุํมใหมํๆ ยังคงมีปรากฏให๎เห็นบ๎าง และมีการจับกุมได๎เป็นครั้งคราวจากกลุํม
ผู๎เสพรายยํอยในตํางพื้นที่ที่เข๎ามาถูกจับกุมใน จ.นครปฐม เชํน G43 เป็นต๎น ข๎อมูลราคายาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม
ตาราง 1-47 ข๎อมูลราคายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ยาบ้า/ราคา (บาท)
เม็ดละ
120 – 200
ถุงละ (200 เม็ด) 20,000 – 22,000

ไอซ์
ราคา G ละ 1,900–2,300 บาท
ตักละ 300-500 บาท (ปริมาณ 0.05 กรัม)

กัญชา
กั ญ ชา หํ อล ะ 10 0
บาท

• ปริมาณยาเสพติดที่มีการลักลอบนําเข๎าประเทศ ทั้งยาบ๎า ไอซ๑ และเคตามีน ยังคงมีปริมาณ

เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งอาจสํงผลให๎สถานการณ๑การค๎าและการแพรํระบาดของยาเสพติดในประเทศสูงขึ้น
รวมถึงการจับกุมยาแก๎หวัดที่มีสํวนผสมของซูโดอีเฟดรีนซึ่งสามารถนําไปใช๎ในการผลิตหัวเชื้อยาบ๎าหรือไอซ๑
• กลุํมนักค๎าที่ถูกจับกุมครั้งแรกหรือกลุํมผู๎ค๎ารายใหมํยังคงมีสัดสํวนสูง อยูํที่ประมาณร๎อยละ 74
ทั้งนี้มีสาเหตุจากปัจจัยตํางๆ ทั้งภาวการณ๑วํางงาน การมีคํานิยมที่ฟุูงเฟูอรักความสะดวกสบาย การอยูํใน
ครอบครัวที่มีคนในครอบครัวเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด เป็นต๎น โดยเฉพาะกลุํมเยาวชนที่มีอายุ 15- 19 ปี
พบวํามีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งที่อยูํในและนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะกลุํมเด็กระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต๎น ซึ่งกระบวนการปูองกันจําเป็นจะต๎องดําเนินการอยํางครอบคลุมและเข๎มข๎นบางสํวนเป็นผู๎
เสพที่อาศัยอยูํในชุมชนที่ถูกจับกุมแล๎วพ๎นโทษออกมาผันตัวเองมาเป็นนักค๎ารายยํอยหรือผู๎ลําเลียงสถานการณ๑
การแพรํระบาดของกลุํมการค๎ารายยํอย-รายกลาง ที่มุํงเน๎นการเข๎าถึงกลุํมผู๎เสพ พบได๎ในพื้นที่ อ.เมืองนครปฐม
อ.สามพราน อ.นครชัยศรี อ.กําแพงแสน ตามลําดับ
• รูปแบบวิธีการซุกซํอนลํา เลียง นอกจากจะใช๎วิธีเดิม คือ ซุกซํอนในรถยนต๑สํวนตัว รถบรรทุก
สินค๎า พืชผลทางการเกษตร โดยมีปลายทางที่เป็นจุดกระจายยาเสพติดที่สําคัญ คือ ที่ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
และสํงทางไปรษณีย๑แล๎ว ในปี 2554 มีการจับกุมการลักลอบลําเลียงยาเสพติดมาทางรถไฟ โดยจะซุกซํอนยา
เสพติดในกระเป๋าเดินทางวางไว๎บริเวณที่เก็บของเหนือศีรษะ หรือซุกซํอนในห๎องน้ํารถ โดยสารประจําทาง
• พฤติกรรมของกลุํมเด็กและเยาวชนในพื้นที่สํอแววที่จะพัฒนาไปเป็น “ยุวอาชญากร” เพิ่มมาก
ขึ้น (สถิติผู๎กํอคดียาเสพติดและอื่นๆ ลดลง)
• สถานการณ๑การผลิตยาเสพติดในประเทศ
- มีการพยายามเพิ่มกําลังการผลิตยาบ๎าในระดับ Over Supply
- หนํ วยงาน ป.ป.ส. พยายามที่จะประสานความรํวมมือกับทางรัฐบาลประเทศเพื่อนบ๎าน
(สหภาพพมํา ลาว และจีน) ในการสกัดกั้นการลําเลียงสารตั้งต๎นในการผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะกลุํมเมทแอมเฟ
ตามีน
- โครงสร๎างกลุํมผลิต ยังเป็นโครงสร๎างกลุํมเดียวกันกับที่ปรากฏในชํวงหลายปีที่ผํานมาทั้งกลุํม
ว๎า โกกั้ง ซึ่งเป็นกลุํมที่ผลิตทั้งยาบ๎าและไอซ๑ แตํในขั้นตอนผลิตอัดเม็ดยาบ๎าจะกระจายตัวมากขึ้นลดการผูกขาด
โดยกลุํมผลิตอัดเม็ดใหมํ ได๎แกํ กลุํม BGF หรือ อส.ทหารพมําเชื้อสายมูเซอ (พ.ท.ยี่เซ) กลุํมแนวรํวมเมืองลาว
ในรัฐฉานเหนือ สํงผลให๎แตํละกลุํมตํางเพิ่มกําลังผลิตมากขึ้น
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- การจับกุมแหลํงผลิตยาเสพติดในประเทศ เริ่มพบการจับกุมการผลิตไอซ๑แบบ Kitchen Lab
และมี ก ารจั บ กุ ม ได๎ อ ยํ า งตํ อ เนื่ อ ง จนถึ ง ปั จ จุ บั น สามารถจั บ กุ ม การลั ก ลอบผลิ ต ไอซ๑ ผู๎ ต๎ อ งหาเป็ น ชาว
ตํางประเทศ (สิงค๑โปร๑ นิวซีแลนด๑ และสวีเดน) ที่เข๎ามาลักลอบผลิตและค๎าไอซ๑ในประเทศ ซึ่งจากการสอบสวน
ผู๎ต๎องหาให๎การวํารู๎วิธีการผลิตมาจากทางอินเตอร๑เน็ต
- หลังจากที่หลายประเทศทั่วโลกมีการควบคุมอีเฟดรีน ซึ่งเป็นสารตั้งต๎นในการผลิตยาบ๎าและ
ไอซ๑ ทําให๎กลุํมผู๎ผลิตยาเสพติ ดหันมาใช๎ซูโดอีเฟดรีนซึ่งเป็นสํวนผสมอยูํในยาแก๎หวัดมาใช๎เป็นสารตั้งต๎นแทน
โดยการจับกุมยาแก๎หวัดที่มีสํวนผสมของซูโดอีเฟดรีนมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น ซึ่งยาแก๎หวัดดังกลําวจะถูกลักลอบ
ลําเลียงเพื่อไปสํงยังแหลํงผลิตในประเทศเพื่อนบ๎าน
• สถานการณ๑การแพรํระบาด
- กลุํมนักค๎ารายสําคัญ กลับมาเคลื่อนไหวทําการค๎ายาเสพติดเพิ่มขึ้นบางสํวนเชื่อมโยงกับนัก
ค๎ายาเสพติดที่ถูกคุมขังอยูํในเรือนจํา แตํยังสามารถสั่งการให๎เครือขํายที่อยูํนอกเรือนจําเป็นผู๎ดําเนินการแทน
นอกจากนี้ ยังมีกลุํมนักค๎ารายยํอยที่เป็นผู๎เสพเดิมที่ผันตัวขึ้นมาเป็นนักค๎ารายยํอยเพิ่มขึ้น
- อายุที่ใช๎ยาเสพติดครั้งแรกของผู๎เข๎าบําบัดรักษามากกวําร๎อยละ 50 มีอายุระหวําง 15-19 ปี
และอีกกลุํมที่มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องในทุกพื้นที่ คือกลุํมที่มีอายุน๎อยกวํา 15 ปี สําหรับตัวยาที่ผู๎เข๎ารับ
การบําบัดใช๎เป็นตัวแรก คือยาบ๎ามากที่สุด
- อาชีพของกลุํมผู๎เข๎าบําบัดรักษา 3 ลําดับแรกในชํวง 3 ปีที่ผํานมา ยังคงเป็นกลุํมอาชีพรับจ๎าง
วํางงาน และเกษตรกร ขณะที่กลุํมนักเรียน/นักศึกษา พบวํามีแนวโน๎มของสัดสํวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุํม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
• เด็กและเยาวชนที่เข๎ามาเกี่ยวข๎ องกับยาเสพติด มีทั้งที่อยูํในและนอกสถานศึกษา โดยกลุํม
นักเรียน/นักศึกษายังคงมีเข๎ามาบําบัดรักษาอยํางตํอเนื่องและมีแนวโน๎มคํอยๆ เพิ่มขึ้น แม๎จะมีการใช๎ยาเสพติด
ในทุกระดับการศึกษา แตํกลุํมที่ควรจะต๎องเฝูาระวังอยํางใกล๎ชิด พบวําเป็นกลุํมหลักและมีแนวโน๎มสัดสํวน
เพิ่ ม ขึ้ น คื อ กลุํ ม นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต๎ น และระดั บ ประถมศึ ก ษา จากข๎ อ มู ล อายุ ข องผู๎ เ ข๎ า
บําบัดรักษาพบวํากลุํมอายุน๎อย มีสัดสํวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุํมอายุ 15 - 19 ปี ชี้ให๎เห็นวํากลุํมเด็กและ
เยาวชนมีแนวโน๎มเข๎ามาเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต/ผลกระทบ
ในด๎านยาเสพติดมีโอกาสเพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดตํอซื้อขาย มีชํองทางการติดตํอที่สะดวกมากขึ้น
เชํน โทรศัพท๑ สื่อโซเชียลตําง ๆ
ในด๎ า นอาชญากรรมทั่ ว ไป คาดวํ า จะมี จํ า นวนลดลง การเกิ ดคดี วั น /เวลา/สถานที่ เ กิ ด เหตุ
สํวนมากไมํแนํนอน เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ ได๎นํามาวิเคราะห๑หาสาเหตุ และปรับแผนการตรวจของสายตรวจ
เพื่อควบคุมการเกิดของคดีตํางๆ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จังหวัดนครปฐมมีกลุํมคดีอาญาฐานความผิดพิเศษในปี 2560 มีสถิติการรับแจ๎ง 79 ราย จับกุมได๎ 59
ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 รับแจ๎ง 67 ราย จับกุม 57 ราย คิดเป็นร๎อยละ 17.91 และ 3.51 กลุํมคดีประทุษร๎าย
ตํอชีวิต รํางกาย และเพศ ในปี 2560 มีสถิติการรับแจ๎ง 485 ราย จับกุมได๎ 402 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิด
เป็นร๎อยละ 18.29 และ 34.45 กลุํมคดีประทุษร๎ายตํอทรัพย๑ ในปี 2560 มีสถิติการรับแจ๎ง 1,187 ราย จับกุม
ได๎ 848 ราย จํ านวนคดี รั บ แจ๎ ง เพิ่ม ขึ้ น ขณะที่ จํา นวนคดี ที่จั บ กุม ได๎เ พิ่ มขึ้ น จากปี 2559 และคดี ที่ รัฐ เป็ น
ผู๎เสียหาย ในปี 2560 มีสถิติการรับแจ๎ง 6,965 ราย จับกุมได๎ 6,540 ราย จํานวนคดีรับแจ๎งเพิ่มขึ้น ขณะที่
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จํานวนคดีที่จับกุมได๎ลดลงจากปี 2559 โดยสัดสํวนคดีอาชญากรรมตํอประชากรแสนคน ในปี 2560 เทํากับ
36.42 ลดลงจากปี 2559
ตาราง 1-48 สถิติคดีอาญา 5 กลุํม พ.ศ. 2556 - 2560
2556
ประเภทคดี

รับแจ้ง
(ราย)
71

คดีอาญาฐาน
ความผิดพิเศษ
คดีประทุษร๎าย 371
ตํอชีวิตรํางกาย
และเพศ
คดีประทุษร๎าย 905
ตํอทรัพย๑
คดีที่รัฐเป็น
9,990
ผู๎เสียหาย
รวม
11,919

จับกุม
(ราย)
60

2557
รับแจ้ง จับกุม
(ราย)
(ราย)
76
62

2558
รับแจ้ง
(ราย)
87

จับกุม
(ราย)
73

2559
รับแจ้ง จับกุม
(ราย) (ราย)
67
57

2560
รับแจ้ง จับกุม
(ราย) (ราย)
79
59

273

410

299

371

273

410

299

485

402

452

850

407

905

452

850

407

1,187

848

11,110

5,481

6,742

9,990

11,110

5,481

6,742

6,965

6,540

12,055

7,358

7,672

11,919

12,055

7,358

7,672

8,716

7,849

ที่มา: ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม (2561)
 การสาธารณภัย

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่บางสํวนเป็นพื้นที่สองฝั่งแมํน้ําทําจีน เป็นที่ราบลุํม น้ําทํวมถึง จึง
ทําให๎มีน้ําทํวมในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแมํน้ําทําจีนเป็นประจําทุกปี สํงผลกระทบตํอความเป็นอยูํ ทรัพย๑สิน และ
พื้นที่การเกษตรได๎รับความเสียหาย สําหรับอัคคีภัย และวาตภัย จะเกิดโดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1 ครั้ง ซึ่งมี
สถิติการเกิดสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. 2558 – 2560) ดังนี้
ตาราง 1-49 สถิติการเกิดสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. 2558 – 2560)
ประเภทสาธารณภัย
ปี พ.ศ. 2558 (ครั้ง)
ปี พ.ศ. 2559 (ครั้ง)
ปี พ.ศ. 2560 (ครั้ง)
อุทกภัย
5
18
40
อัคคีภัย
44
29
32
วาตภัย
29
15
29
ภัยแล๎ง
2
ที่มา : สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (2561)

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีถนนสายหลักตัดผําน ได๎แกํ ถนนเพชรเกษม ถนนบรมราช
ชนนี และถนนมาลัยแมน เพื่อเดินทางผําน เข๎าสูํ – ออก ภาคใต๎ ภาคตะวันตก และกรุงเทพมหานคร ปริมาณ
การจราจรหนาแนํน โดยเฉพาะในชํวงเทศกาลหรือวันหยุดตํอเนื่องหลายวัน จะมีปริมาณการจราจรหนาแนํน
มากกวําปกติ จึงทําให๎มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในภาพรวม 3
ปีย๎อนหลัง (ปี พ.ศ. 2558 – 2560) ชํวงเทศกาล (ปีใหมํ สงกรานต๑ และเทศกาลสําคัญอื่น ๆ ที่จัดขึ้นภายใน
จังหวัด/พื้นที่) และตลอดทั้งปี ดังที่แสดงไว๎ในตารางตํอไปนี้
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ตาราง 1-50 สถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในภาพรวม 3 ปีย๎อนหลัง (ปี พ.ศ. 2558 – 2560)
ช่วงเวลา
ตลอดปี
เฉลี่ยตํอเดือน
เทศกาล
- ปีใหมํ
- สงกรานต๑
- เทศกาลสําคัญอื่น ๆ
(ระบุ)

ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
อุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต อุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต อุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต
(ครั้ง)
(ราย)
(ราย)
(ครั้ง)
(ราย)
(ราย)
(ครั้ง)
(ราย)
(ราย)
747
642
182
1,134
1,082
193
1,670
1,607
216
62
54
15
95
90
16
139
134
18
59
38

58
39

8
4

71
62

76
58

7
7

78
58

81
53

10
14

ที่มา : สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (2561)

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดนครปฐมมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,355,204 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 0.42 ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยจัดอยูํ
ในลําดับที่ 62 ของประเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ได๎แบํงลักษณะดินในจังหวัดนครปฐมตามลักษณะชุดดินได๎ 20 ชุด
รายละเอียดชุดดิน แตํละชุดดินมีปริมาณพื้นที่แตกตํางกัน โดยดินชุด บางเขน มีพื้นที่มากที่สุด ตามด๎วยดินชุด
กําแพงแสน ขณะที่ดินชุดสิงห๑บุรีมีพื้นที่น๎อยที่สุด ดินสํวนใหญํในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีความอุดมสมบูรณ๑ปาน
กลางถึงคํอนข๎างสูง มีความเหมาะสมตํอเกษตรกรรม
- บริเวณอําเภอกําแพงแสน อําเภอเมือง และบางสํวนของอําเภอดอนตูม ดินมีศักยภาพเหมาะสมตํอ
การปลูกพืชไรํ ไม๎ผลและไม๎ยืนต๎น โดยทั่วไปคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 316,200 ไรํ หรือประมาณร๎อยละ 23.32
ของพื้นทีท่ ั้งจังหวัด
- บริเวณอําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน ดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูก
ข๎าว ประมาณ 913,444 ไรํ หรือร๎อยละ 67.4 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
- บางแหํงมีการยกรํองถาวร เพื่อพัฒนาปรับปรุงดิน ให๎มีความเหมาะสมตํอการปลูกไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น
และพืชผัก มีเนื้อที่ประมาณ 73,600 ไรํ หรือประมาณร๎อยละ 5.43 ของพื้นที่ทั้งหมดจังหวัด
1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากข๎อมูล การใช๎ประโยชน๑ที่ดินจังหวัดนครปฐมของกรมพัฒ นาที่ดิน
จําแนกตามประเภทการใช๎ประโยชน๑ที่ดินได๎ดังนี้
- พื้นที่เกษตรกรรม มีการใช๎ประโยชน๑ที่ดินเพื่อการเกษตรมากที่สุด เนื้อที่ 920,259 ไรํ คิดเป็นร๎อย
ละ 67.91 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยพื้นที่สํวนใหญํใช๎ในการปลูกข๎าว ซึ่งใช๎พื้นที่ประมาณ 425,331 ไรํ และอําเภอ
บางเลนเป็นพื้นที่ปลูกข๎าวมากที่สุดของจังหวัด (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2560) รองลงมาเป็นสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา พืชไรํ พืชสวน ไม๎ผล ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว๑และโรงเรือนเลี้ยงสัตว๑ ไม๎ยืนต๎น และพืชน้ํา ตามลําดับ
- พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง มีเนื้อที่ 317,163 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 23.41 ซึ่งพื้นที่สํวนใหญํถูกสร๎าง
เป็น หมูํบ๎าน มีเนื้อที่ 189,676 ไรํ นอกจากนั้นประกอบด๎วย ตัวเมืองและยํานการค๎า สถานที่ราชการและ
สถาบันตํางๆ เป็นต๎น ทั้งนี้ยังมีบางแหํงที่ถูกปลํอยให๎รกร๎าง ได๎แกํ หมูํบ๎านร๎าง โรงงานอุตสาหกรรมร๎าง ซึ่ง
ปัจจุบันไมํมีการใช๎ประโยชน๑ในพื้นที่ดังกลําว
- พื้นที่น้ํา มีเนื้อที่ ประมาณ 47,312 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 3.49 ประกอบด๎วย แมํน้ําลําคลอง ทะเลสาบ
บึง อํางเก็บน้ํา บํอน้ําในไรํนา และคลองชลประทาน
- พื้นที่เบ็ดเตล็ด 77,451 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 5.73 ได๎แกํ ทุํงหญ๎า พื้นที่ถม ที่ทิ้งขยะ เป็นต๎น
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2) การถือครองที่ดิน
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่การออกเอกสารสิทธิ รวมทั้งสิ้น 489,582 แปลง 1,223,622 ไรํ
- งาน 15.30 ตารางวา โดยจําแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ ดังนี้
- โฉนดที่ดิน มีจํานวน 481,061 แปลง เนื้อที่ 1,172,787 ไรํ 3 งาน 19.10 ตารางวา
- หนังสือรับรองการทําประโยชน๑ ก. (น.ส.3 ก.) มีจํานวน 3,880 แปลง เนื้อที่ 12,171 ไรํ 3 งาน
64.20 ตารางวา
- หนังสือรับรองการทําประโยชน๑ (น.ส. 3) มีจํานวน 4,641 แปลง เนื้อที่ 38,662 ไรํ 1 งาน 32
ตารางวา
- ใบจอง (น.ส.2) มีจํานวน 183 แปลง เนื้อที่ - ไรํ - งาน - ตารางวา
- ใบแจ๎งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) มีจานวน 408 แปลง เนื้อที่ 1,395 ไรํ - งาน 95.4 ตารางวา
(ที่มา : สานักงานที่ดนิ จังหวัดนครปฐม)

แผนภูมิ 1-31 จํานวนผู๎ถือครองทําการเกษตรและจํานวนเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร (ระดับอําเภอ)

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (2558)

3) การจัดการดินและการใช้ที่ดิน
การเพิ่มธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ๑ให๎กับดิน โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ สํงเสริม
ให๎ เกษตรกรหั น มาใช๎ รู ป แบบการผลิ ตแบบเกษตรอินทรีย๑ และการถํายทอดเทคนิค การปรับปรุงบํารุงดิ น
การวิเคราะห๑ศักยภาพของดิน และประเมินพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพดิน
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดนครปฐม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ได๎ออก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ดังนี้
- เรื่อง กําหนดเขตเหมาะสมสําหรับปลูกสับปะรดโรงงาน และลําไย
- เรื่อง กําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําจืด
- เรื่อง กําหนดเขตเหมาะสมสําหรับปลูกข๎าว อ๎อย มันสําปะหลัง ยางพารา ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ปาล๑ม
น้ํามัน
- เรื่อง กําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการผลิตโคเนื้อ โคนม สุกร ไกํเนื้อ และไกํไขํ
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4) ปัญหาด้านทรัพยากรดิน
- ดินเปรี้ยว มีสาเหตุมาจากดินที่เป็นกรดสูงเกินไป เนื้อดินเป็นดินเหนียวซึ่งเกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดิน
พวกตะกอนผสมระหวํางตะกอนลําน้ําและตะกอนทะเล ตะกอนมีการอัดตัวแนํน ทําให๎น้ําและอากาศระบาย
ได๎ยาก เกิดการขังตัวของน้ําในบางพื้นที่ พบมากบริเวณอําเภอบางเลน นครชัยศรี พุทธมณฑล
- ปัญหาการพังทลายของดิน เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีการสูบน้ําใต๎ดินขึ้นมาใช๎มากการขุดบํอดิน
และดูดทรายมาใช๎มากเกินไป จนสํงผลกระทบให๎เกิดการทรุดตัวและการพังทลายของดิน
- การใช๎ ส ารเคมี ใ นเกษตรกรรม เนื่ อ งจากจั งหวั ด นครปฐมมี การทํ า เกษตรกรรมเป็ น สํ ว นใหญํ
จึงมีการใช๎สารเคมีในกิจ กรรมทางการเกษตรปริ มาณมาก ได๎แกํก ารใช๎ปุ๋ยเคมีและยากําจัดศัตรูพืช เพื่อเรํง
ผลผลิต ทําให๎มีสารเคมีตกค๎างอยูํในดินเป็นจํานวนมาก และทําให๎คุณภาพของดินเสื่อมโทรมลง
5) ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปัญหาการใช๎ที่ดินไมํเหมาะสมกับศักยภาพ ขาดการควบคุมการใช๎ที่ดินภายในเมืองให๎เหมาะสม
การเพิ่มขึ้นของประชากรในเมือง ผนวกกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น สํงผลตํอการขยายตัวของ
เมือง และโรงงานอุตสาหกรรมที่รุกล้ําเข๎าไปในพื้นที่เกษตรกรรม ทําให๎พื้นที่เกษตรกรรมลดลง ได๎แกํ นาข๎าว
ซึ่งมีแนวโน๎มลดลงอยํางเห็นได๎ชัดบริเวณอําเภอบางเลน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข๎าวมากที่สุดของจังหวัด และประสบ
ปัญหาน้ําทํวมขังในฤดูฝน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน อําเภอบางเลน นอกจากนี้ พืชเกษตรอื่น ๆ
ก็มีแนวโน๎มลดลงเชํนเดียวกัน ในขณะที่มีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํามากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบปริมาณพื้นที่ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําระหวํางปี พ.ศ. 2521-2546 (สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม) และการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน
ในพื้นที่ตําง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว พื้นที่บางแหํงถูกปลํอยให๎รกร๎างไมํมีการใช๎ประโยชน๑
ทรัพยากรน้า
1) แหล่งน้า
จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่อยูํในเขตลุํมน้ําหลัก คือ ลุํมน้ําทําจีนและลุํมน้ําแมํกลอง โดยมีเนื้อที่จังหวัด
ในลุํมน้ําทําจีน 1.2 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 14 ของพื้นที่ลุํมน้ํา และในลุํมน้ําแมํกลอง 135,752.7 ไรํ คิดเป็นร๎อย
ละ 0.72 ของพื้นที่ลุํมน้ํา ทั้งนี้ พื้นที่ทั้งหมดได๎รับการจําแนกเป็นพื้นที่ลุํมน้ําชั้น 5
- แมํน้ําสายหลัก คือ แมํน้ําทําจีน มีความยาวทั้งสิ้น 325 กิโลเมตร (จากปากแมํน้ํา อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นไปทางตอนเหนือผําน จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรีและจนถึงจุดเริ่มต๎นของแมํ
น้ําทําจีน ที่บ๎านปากคลองมะขามเฒํา อําเภอวัดสิงห๑ จังหวัดชัยนาท
- คู คลอง ได๎แกํ คลองเจดีย๑บูชา คลองมหาสวัสดิ์คลองทวีวัฒนา คลองนราภิรมย๑ คลองภาษีเจริญ
คลองบางแก๎ว คลองบางระกํา คลองบางขโมย คลองตาหรั่ง คลองพระมอพิสัย และอื่นๆ แหลํงน้ําขนาดเล็ก
ได๎แกํ สระเก็บน้ํา 2 แหํง (บ๎านไผํขอม ตําบลไผํหูช๎าง อําเภอ บางเลน และหมูํบ๎านห๎วยพระ อําเภอดอนตูม)
และฝายน้ํ าล๎ น 2 แหํ ง (หมูํบ๎ านรางแขม ตําบลทุํงขวาง และหมูํบ๎านทุํงขโมย ตําบลหนองกระทุํม อําเภอ
กําแพงแสน)
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ตาราง 1-51 จานวนแหล่งน้า จาแนกตามประเภทแหล่งน้า
ประเภทแหล่งน้า
ปี
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ใหญ่
-

อ่างเก็บน้า
กลาง
-

เล็ก
-

ฝาย
คอนกรีต
-

ทานบ
229
229
229
248
229
229

สระ,
หนอง, บึง
-

คู,
คลอง
242
242
242
242
242

บ่อบาดาล
612
641
643
695
719

รวม
1,083
1,112
1,133
1,166
1,190

แผนภูมิ 1-32 จํานวนแหลํงน้ําของจังหวัดนครปฐม ปี 2554 - 2559

ที่มา: สํานักงานชลประทานจังหวัดนครปฐม (2559)

จํานวนแหลํงน้ําของจังหวัดนครปฐมใน ปี พ.ศ. 2559 พบวํามีปริมาณแหลํงน้ํา จากทํานบ คูคลอง
บํอบาดาล รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,190 แหํง โดยอําเภอสามพรานมีจํานวนแหลํงน้ําสูงสุดคือ 311 แหํง รองลงมา
คือ อําเภอบางเลนมีจํานวนแหลํงน้ํา 224 แหํง อําเภอที่มีจํานวนแหลํงน้ําน๎อยที่สุดคือ อําเภอพุทธมณฑลมี 29
แหํง จากแผนภูมิจะเห็นได๎วําแหลํงน้ําในจังหวัดนครปฐมมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะบํอบาดาล
2) สภาพอุทกวิทยา
ลุํมน้ําทําจีนมีพื้นที่ลุํมน้ํา 13,681 ตร.กม. แยกออกมาทางฝั่งขวาของแมํน้ําเจ๎าพระยาที่ตําบลมะขามเฒํา
อําเภอวัดสิงห๑ จังหวัดชัยนาท มีลุํมน้ําสาขาที่สําคัญคือ ห๎วยกระเสียว ไหลผํานจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ออกสูํ
อําวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร แมํน้ําทําจีนมีชื่อเรียกตํางๆ กัน ตั้งแตํต๎นน้ําจนถึงปากแมํน้ํา คือ คลองมะขามเฒํา
แมํน้ําสุพรรณบุรี แมํน้ํานครชัยศรี และแมํน้ําทําจีน ตามลําดับ โดยมีปริมาณน้ําทํารายปีเฉลี่ย 1,395.4 ล๎านลูกบาศก๑
เมตร แบํงเป็นน้ําทํารายปีเฉลี่ยในชํวงฤดูฝน 1,183.3 ล๎านลูกบาศก๑เมตร และปริมาณน้ําทํารายปีเฉลี่ยในชํวงฤดูแล๎ง
212.1 ล๎านลูกบาศก๑เมตร
นอกจากนี้ มีการนําเข๎าน้ําทําจากลุํมน้ําเจ๎าพระยาและแมํกลอง เนื่องจากลุํมน้ําทําจีนมีการใช๎น้ํามาก
โดยนําเข๎าปริมาณน้ําทําจากลุํมน้ําแมํกลอง ผํานคลองทําสาร-บางปลา และคลองจระเข๎สามพัน เฉลี่ยปีละ 744
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ล๎านลูกบาศก๑เมตร และจากแมํน้ําเจ๎าพระยา ผํานคลองมะขามเฒํา -อูํทอง และ ปตร.พลเทพ เฉลี่ยปีละ 2,897
ล๎านลูกบาศก๑เมตร สํงผลให๎มีปริ มาณน้ําทําในลุํมน้ําทําจีนรวมเฉลี่ยปีละ 5,036 ล๎านลูกบาศก๑เมตร เป็นสัดสํว น
ปริมาณน้ําทําจากลุํมน้ําเจ๎าพระยา และลุํมน้ําแมํกลองร๎อยละ 57.52 และ 14.77 ตามลําดับ
เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีแมํน้ําทําจีนไหลผํานอําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสาม
พราน จึงได๎รับผลกระทบจากปริมาณน้ําจากแมํน้ําทําจีนและอิทธิพลของน้ําทะเลหนุน โดยในชํวงฤดูน้ําหลาก
จะมี การผันน้ําจากแมํน้ําเจ๎าพระยาลงแมํน้ําทําจีน เพื่อลดปริมาณน้ําที่ไหลผํานแมํน้ําเจ๎าพระยา โดยในปี พ.ศ.
2554 มีการระบายผํานประตูพลเทพลงสูํแมํน้ําทําจีน มากกวํา 350 ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาที ในขณะที่แมํน้ํา
สุพรรณบุ รี (ชื่อของแมํน้ํ าทําจี น ชํว งที่ไหลผํานจังหวัดสุ พรรณบุรี) มีความสามารถรองรับน้ําได๎เพียง 200
ลูกบาศก๑เมตร ตํอวินาที สําหรับปริมาณน้ําที่จังหวัดนครปฐม จะได๎รับอิทธิพลของน้ําทะเลขึ้น -ลง ทําให๎ไมํ
สามารถวัดอัตราการไหลได๎ถูกต๎องนัก จึงมีการวัดปริมาณน้ําด๎วยระดับน้ํา
สําหรับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเกิดจากฝนตกหนักและน้ําทะเลหนุน ในฤดูน้ําหลาก ในชํวงเดือน
สิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปี จะเกิดปัญหาน้ําทํวม เกิดภาวะน้ําล๎นตลิ่งเป็นปริมาณมากทุกปี ประกอบกับลํา
น้ําสายหลักไมํสามารถระบายน้ําได๎ทัน เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางน้ํา และมีอาคารระบายน้ําไมํเพียงพอ ทําให๎
เกิดน้ําทํวมขัง กํอให๎เกิดความเสียหายในพื้นที่ราบลุํมทั้งพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม โดยพื้นที่น้ําทํวมซ้ํา ซาก
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได๎แกํ อําเภอบางเลน กําแพงแสน ดอนตูม เป็นต๎น
3) น้าใต้ดิน (น้าบาดาล)
จังหวัดนครปฐม เป็น 1 ใน 7 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา) ที่กําหนดให๎เป็นพื้นที่วิกฤติน้ําบาดาล มีปริมาณน้ําบาดาลที่ยอมรับได๎ (safe
yield) เทํากับ 2,246,609 ลูกบาศก๑เมตร/วัน ปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีปริมาณที่ยอมรับได๎ (safe yield)
เทํากับ 230,675 ลูกบาศก๑เมตร/วัน ปริมาณน้ําที่ได๎รับตามใบอนุญาต 163,531 ลูกบาศก๑เมตร/วัน ปริมาณน้ํา
ที่ใช๎จริง 62,107 ลูกบาศก๑เมตร/วัน สถิติบํอบาดาล ณ เดือนกุมภาพันธ๑ ปี พ.ศ.2561 จํานวนทั้งสิ้น 792 บํอ
ตาราง 1-52 ประเภทและจํานวนบํอน้ําบาดาลในจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2560
ประเภทบ่อบาดาล
เกษตรกรรม
ธุรกิจ
อุปโภคบริโภค
รวม

จานวนบ่อน้าบาดาลโดยเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2556-2559
ปี พ.ศ.2557 (บ่อ) ปี พ.ศ.2558 (บ่อ) ปี พ.ศ.2559 (บ่อ) ปี พ.ศ.2560 (บ่อ)
17
19
23
28
555
600
624
679
71
76
72
85
643
695
719
792
ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ประจําปีงบประมาณ (2561)

ปัญหาการใช้น้าบาดาล
การใช๎น้ําบาดาลมากเกินไป ทําให๎มีระดับน้ําบาดาลลดลงมาก จนทําให๎พบการทรุดตัวของแผํนดิน
เพิ่มขึ้น โดยพบวํา ในปี 2548 มีอัตราการทรุดตัวของแผํนดิน 2.3 เซนติเมตรตํอปีความเค็มของน้ําบาดาล จาก
สถานการณ๑คุณภาพน้ําบาดาลในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในปัจจุบันปี 2552พบวํา สาเหตุของ
ความเค็มของน้ําบาดาลบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เกิดจากความเค็มดั้งเดิมความเค็มจากน้ําทะเล
เฉพาะบริ เ วณที่อ ยูํ ใกล๎ ช ายฝั่ งทะเลและการรั่ ว ซึม ของน้ําเค็ มจากชั้นน้ํา บาดาลที่อ ยูํตื้นกวํา หรือการไหล
ย๎อนกลับของน้ําเค็มจากชั้นน้ําบาดาลที่อยูํลึกกวํา ดังนั้น การที่น้ําบาดาลเปลี่ยนแปลงคุณภาพจากน้ําจืดเป็น
น้ําเค็ม จึงมีสาเหตุมาจากการที่น้ําจืดถูกสูบออกใช๎มาก จนระดับน้ําและแรงดันในชั้นน้ําลดลง น้ําเค็ม ในชั้น
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เดียวกันซึ่งเกิดจากความเค็มดั้งเดิม หรือ จากน้ําทะเลในบริเวณที่อยูํใกล๎ชายฝั่งทะเลที่มีแรงดันสูงกวํา จะถูก
ขับดันให๎ไหลเข๎าสูํแหลํงน้ําจืด ความเร็วในการไหลของน้ําเค็มจะขึ้นอยูํกับความแตกตํางของระดับน้ํา ณ จุดที่มี
น้ําเค็มกับจุดที่ใช๎น้ํามาก หากมีความแตกตํางมาก เชํน บริเวณมากก็จะไหลเร็ว ในบริเวณที่ใช๎น้ําน๎อย ก็จะไหล
ช๎าลง ผลจากการที่น้ํ าเค็มไหลเข๎าไปสูํ แหลํ งน้ําจืด คุณภาพน้ําเปลี่ ยนแปลงโดยปริมาณความเข๎มข๎นของ
สารละลายทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นและปริมาณสารตํางๆ เชํน คลอไรด๑ ซัลเฟต โซเดียม โปแตสเซียม และแมกนีเซียม
เพิ่มขึ้น ปริมาณคลอไรด๑ในน้ําบาดาล จะเป็นตัวบํงชี้วํา ได๎เกิดมีการไหลของน้ําเค็มเข๎าสูํแหลํงน้ําจืด ปริมาณ
คลอไรด๑จะเพิ่มขึ้นตามระยะหํางจากฝั่งทะเล เมื่อมีการไหลของน้ําเค็มเข๎าสูํแหลํงน้ําจืดจากการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพน้ําพบวํา แนวตํอระหวํางน้ํ าเค็มกับน้ําจืดของชั้นน้ําพระประแดง นครหลวง และนนทบุรี จะอยูํในแนว
ใกล๎เคียงกัน คือ โดยเฉลี่ยจะอยูํในแนวลําน้ําแมํน้ําเจ๎าพระยา และชายฝั่งทะเลอําวไทย แตํในชั้นน้ําพระประแดง
น้ําเค็มกําลังเคลื่อนที่เข๎าหาน้ําจืดเกือบจะเต็มพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวั ดสมุทรสาคร และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จะเห็นวํามีคําคลอไรด๑มาก
แม๎ระดับน้ําบาดาลจะมีระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้น แตํการแพรํกระจายของคลอไรด๑ก็ยังมีอยูํ สํวนชั้นน้ํานครหลวง
และชั้นน้ํานนทบุรี จะมีลักษณะที่บํงชี้วํามีลักษณะการแพรํที่ใกล๎เคียงกัน โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลในอําว
ไทย และบริเวณอําเภอเมืองปทุมธานี ที่มีคําคลอไรด๑มากกวํา 1,000 มิลลิกรัมตํอลิตร และบางสํวนของอําเภอ
ดอนตูม อําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวํามีคําคลอไรด๑มากกวํา 1,000 มิลลิกรัมตํอลิตร
เชํนกัน
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําจืดเป็นน้ําเค็มในชั้นน้ําพระประแดง นครหลวง และนนทบุรี คํอนข๎างนํา
เป็นหํวงมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะชายฝั่งทะเล และบริเวณอําเภอเมืองปทุมธานี และสิ่งที่นําเป็นหํวงอีกประการ
คือ การรั่วของน้ําเค็มจากชั้นน้ําอื่นที่อยูํระดับตื้นกวําทางบํอน้ําบาดาล สาเหตุของการรั่วมีหลายประการ ที่สําคัญ
ที่สุดประการแรก คือ รั่วทางบํอที่เลิกใช๎แล๎ว และไมํอุดหรือกลบบํอที่เลิกใช๎แล๎ว เมื่อทิ้งไว๎นานๆ ทํอกรุจะผุตรง
บริเวณที่มีน้ําเค็มจัด น้ําเค็มจึงไหลรั่วเข๎าไปในบํอ และทําให๎ชั้นน้ํา 2 ชั้น ที่ตํอเนื่องถึงกัน โดยมีตัวบํอเป็ น
ตัวเชื่อมชั้นน้ํา สาเหตุสําคัญประการที่สองคือ การพัฒนาบํอในชั้นน้ําจืดที่อยูํลึกกวํา แตํผนึกข๎างบํอเพื่ออุดกั้น
น้ําเค็มข๎างบนไว๎ไมํดี น้ําเค็มจากข๎างบนจึงไหลลงสูํน้ําจืดข๎างลํางทางข๎างๆ บํอ หากมีการสูบน้ําใกล๎เคียงออกมามาก
และระดับน้ําลดลงมาก การรั่วไหลชนิดนี้จะเกิดรวดเร็วแตํการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจะเกิดเป็นหยํอมๆ เทํานั้น
สาเหตุสําคัญประการที่สาม คือการพัฒนาบํอที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําให๎คุณภาพ
น้ําบาดาลเสียไป เชํน การพัฒนาชั้นน้ําหลายชั้นขึ้นมาใช๎ใน บํอเดียว ทําให๎ชั้นน้ําจืดไปปะปนกับชั้นน้ําเค็ม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ด้านมลพิษทางน้า
สํานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อมจังหวัดนครปฐม ได๎รวบรวมข๎อมูล จากสํานักงาน
สิ่งแวดล๎อมภาคที่ 5 ที่ได๎ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลํงน้ําที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม ดังนี้
1) คุณภาพน้าแม่น้าท่าจีน ใช๎เกณฑ๑ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป หรือ Water Quality Index (WQI) ของ
กรมควบคุมมลพิษพบวํา คุณภาพน้ําโดยรวมอยูํในเกณฑ๑อยูํในเกณฑ๑พอใช๎ –เสื่อมโทรม พบวํา คุณภาพน้ําต่ํากวํา
เกณฑ๑ เมื่อเทียบกับมาตรฐานแหลํงน้ําผิวดินตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษคุณภาพน้ําเฉลี่ย เมื่อเทียบกั บ
มาตรฐานแหลํงน้ําผิวดินจัดอยูํในประเภทที่ 4 โดยดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําที่เป็นปัญหาสําคัญได๎แกํ คําออกซิเจนละลาย
น้ํา (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย๑ (BOD) แอมโมเนีย- ไนโตรเจน (NH3-N) แบคทีเรีย กลุํมโคลิฟอร๑มทั้งหมด
(TCB) และแบคที เ รี ย กลุํ ม ฟี ค อลโคลิ ฟ อร๑ ม (FCB) (ข๎ อ มู ล ณ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 จากเว็ บ ไซด๑
http://www.reo05monitoring.com/database/databasemain.php)
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ตาราง 1-53 ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) แมํน้ําทําจีนตอนกลาง
จังหวัด
สุพรรณบุรี
นครปฐม

สถานี
TC22
TC17
TC15

ที่ตั้ง
ท๎ายเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมือง
ใต๎ปากคลองพระยาบันลือ อําเภอสองพี่น๎อง
สะพานบางเลน อําเภอบางเลน

WQI
ระดับค่า
52
เสื่อมโทรม
57
เสื่อมโทรม
60
เสื่อมโทรม
ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 5 (2561)

ตาราง 1-54 ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) แมํน้ําทําจีนตอนลําง
จังหวัด
นครปฐม

สมุทรสาคร

สถานี
TC13
TC11
TC10
TC09
TC07
TC04
TC01

ที่ตั้ง
หน๎าที่วําการอําเภอนครชัยศรี
สะพานโพธิ์แก๎ว อําเภอสามพราน
วัดบางช๎างเหนือ อําเภอสามพราน
วัดเทียนดัด อําเภอสามพราน
โรงเรียนบ๎านปลํองเหลี่ยม อําเภอกระทุํมแบน
วัดศิริมงคล อําเภอเมือง
ปากเมืองน้ําทําจีน อําเภอเมือง

WQI
ระดับค่า
63
พอใช๎
52
เสื่อมโทรม
61
พอใช๎
54
เสื่อมโทรม
40
เสื่อมโทรม
57
เสื่อมโทรม
57
เสื่อมโทรม
ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 5 (2561)

1.2) คุณภาพน้าลาคลองสาขาแม่น้าท่าจีน
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองสาขาของแมํน้ําทําจีนจังหวัดนครปฐม 2 สถานี ได๎แกํ
คลองมหาสวัสดิ์และคลองเจดีย๑บูชา โดยพิจารณาโดยใช๎เกณฑ๑ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปหรือ Water Quality Index
(WQI) ของกรมควบคุมมลพิษ พบวําอยูํในเกณฑ๑เสื่อมโทรม–เสื่อมโทรมมาก โดยพารามิเตอร๑สําคัญที่บํงชี้ ถึง
ปั ญหาคุ ณภาพน้ํ าคือ ออกซิเจนละลายในน้ํ า (DO) ความสกปรกในรูปสารอิ นทรีย๑ ( BOD) คํ าแบคทีเรียกลุํ ม
โคลิฟอร๑มทั้งหมด (TCB) และคําแบคทีเรียฟีคอล โคลิฟอร๑ม (FCB) และคําแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ใน
ปริมาณสูงในบริเวณปากคลองเจดีย๑บูชาและคลองภาษีเจริญซึ่งสามารถใช๎เป็นดัชนีบํงชี้ได๎วํามีการปนเปื้อน ของสิ่ ง
สกปรกที่เกิดจากแหลํงกําเนิดประเภทชุมชนและการปศุสัตว๑เป็นสําคัญ (ข๎อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 จาก
เว็บไซด๑ http://www.reo05monitoring.com/database/databasemain.php)
ตาราง 1-55 ดัชนีคุณภาพน้ํา (WQI) คลองสาขา
จังหวัด
นครปฐม
สมุทรสาคร

สถานี
MSC
JBC
DSC
PJC
MCC

ที่ตั้ง
คลองมหาสวัสดิ์ อําเภอนครชัยศรี
คลองเจดีย๑บูชา อําเภอนครชัยศรี
คลองดําเนินสะดวกอําเภอกระทุํมแบน
คลองภาษีเจริญ อําเภอกระทุํมแบน
คลองมหาชัย อําเภอเมือง

WQI
ระดับค่า
51
เสื่อมโทรม
32
เสื่อมโทรมมาก
49
เสื่อมโทรม
23
เสื่อมโทรมมาก
43
เสื่อมโทรมมาก
ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 5 (2561)

1.3) ระบบบาบัดน้าเสีย
 น้าเสียจากชุมชน
จังหวัดนครปฐม มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 155,107ลูกบาศก๑เมตรตํอวัน คิดเป็น
ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีประมาณ 18,768 กิโลกรัมบีโอดีตํอวัน (คิดจากประชากรรวม) โดยชุมชน ใน
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ระดับเทศบาลมีจํ านวน 18 เทศบาล มีประชากรรวม 256,117 คน มีปริมาณน้ําเสี ยเกิดขึ้นประมาณ 46,101
ลูกบาศก๑เมตรตํอวัน คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีประมาณ 5,578 กิโลกรัมบีโอดีตํอวัน และชุมชนใน
ระดับองค๑การบริหารสํวนตําบล มีจํานวน 98 แหํงประชากรรวม 605,588 คน มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น 109,006
ลูกบาศก๑เมตรตํอวัน คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี 13,190 กิโลกรัมบีโอดีตํอวัน
น้ําเสียชุมชนเป็นแหลํงที่ระบายน้ําลงสูํพื้นที่ลุํมน้ําทําจีนตอนกลาง มากที่สุดมีปริมาณความสกปรกใน
รูปบีโอดีประมาณ 35,750 ตันบี โอดีตํอปี ประกอบด๎วยชุมชนระดับเทศบาลจํานวน 11 แหํง และชุมชนระดับ
องค๑การบริหารสํวนตําบล 75 แหํง ประชากรรวม 597,449 คน มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น 107,541 ลูกบาศก๑เมตร
ตํอวัน คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี 13,012 กิโลกรัมบีโอดีตํอวัน (คิดเป็นร๎อยละ 63.33 ของปริมาณ
ความสกปรกทั้งจังหวัด)
การจัดการน้ําเสียของหนํวยงานราชการสํวนท๎องถิ่นของจังหวัดนครปฐมพบวํา มีเพียงเทศบาล
นครนครปฐมเทํานั้น ที่มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนรวม และเทศบาลตําบลนครชัยศรีที่กําลังกํอสร๎างระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบกลุํมอาคาร โดยองค๑การจัดการน้ําเสีย สนับสนุนงบประมาณคาดวํา
ในชํวงเดือนตุลาคมจะแล๎วเสร็จ
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครปฐม ภายใต๎ชื่อสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครนครปฐม
ตั้ ง อยูํ บ๎ า นโคกสวนหลวง ตํ า บลถนนขาด อํ า เภอเมื อ ง บนพื้ น ที่ ป ระมาณ 285 ไรํ ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย
ประกอบด๎วย บํอบําบัดน้ําเสียแบบบํอผึ่ง (Stabilization Pond : SP) จํานวน 3 บํอ สามารถบําบัดน้ําเสีย ได๎
วัน ละ 60,000 ลู กบาศก๑เมตรตํอวัน และจากการจัดเก็บข๎อมูล น้ําเสี ยเข๎าสูํ ระบบมีปริมาณวันละ 17,500
ลูกบาศก๑เมตร (คิดเป็นร๎อยละ 33 ของระบบบําบัดและคิดเป็นร๎อยละ67 ของปริมาณการใช๎น้ําประปาภายใน
เขตเทศบาลฯ) ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นระบบทํอรวบรวมน้ําเสียและน้ําฝนไมํแยกกันครอบคลุมพื้นที่ 5.28
ตารางกิโลเมตร (ร๎อยละ 26.60 ของพื้นที่เทศบาล) มีสถานีสูบน้ํา (pump station) จํานวน 2 แหํง
- สถานีสูบน้ําที่ 1 ตั้งอยูํที่ซอย7ขนาดบํอสูบ (กxยxส) 6.50 x 9.00 x 8.00 เมตร จํานวนเครื่องสูบ
น้ํา 3 เครื่องขนาดของเครื่องสูบน้ํา 50/ 37 แรงม๎า/ กิโลวัตต๑ อัตราการสูบน้ํา 265 ลิตร/ วินาที เวลาทํางาน 8
ชั่วโมง/วัน
- สถานีสูบน้ําที่ 2 ตั้งอยูํที่สะพานบํอตะโหนดขนาดบํอสูบ (กxยxส) 4.25 x 8.00 x 9.00เมตร
จํานวนเครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง ขนาดของเครื่องสูบน้ํา 215/ 160 แรงม๎า/ กิโลวัตต๑ อัตราการสูบน้ํา 265 ลิตร/
วิ น าที เวลาทํ า งาน 8 ชั่ ว โมง/ วั น ปั จ จุ บั น ได๎ ทํ า การกํ อ สร๎ า งระบบทํ อ รวบรวมน้ํ า เสี ย สํ ว นขยาย
ระยะที่ 1 โดยประกอบด๎วยทํอรวบรวมน้ําเสียบนถนน 4 สายอาคารชลศาสตร๑และการกํอสร๎างสถานีสูบน้ําที่ 3
ทําให๎มีระบบรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมเพิ่มขึ้นอีก แตํยังไมํครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลการบริหารจัดการระบบ
บํ าบั ด น้ํ าเสี ย เทศบาลนครนครปฐมบริ ห ารจั ดการระบบเองโดยมอบหมายให๎ สํ า นักการสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล๎ อมรั บ ผิ ดชอบดําเนิ น การดูแลระบบบําบัดน้ําเสี ยซึ่ง มีเจ๎าหน๎าที่ผู๎ รับผิ ดชอบในสํ ว นทั้งสิ้ น 10 คน
(ข๎าราชการ 4 คน พนักงานจ๎าง 6 คน) ปัญหาการดําเนินงานของระบบพบวํามีสภาพเกําชํารุดทรุดโทรมของ
เครื่องจักร เชํน เครื่องสูบน้ํา ระบบควบคุมทํอรวบรวมน้ําเสียบางสํวน ทํอสํงน้ําเสีย ปัจจุบันจํายคําไฟเดือนละ
100,000 บาท และคําบํารุงรักษาระบบ/อุปกรณ๑มากกวํา 1 ล๎านบาท/ปีเกรงวําการดําเนินการในระยะยาวอาจ
มีปัญหาเรื่องคําใช๎จํายปัจจุบันเทศบาลยังไมํได๎มีการจัดเก็บคําธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียแตํอยํางใด
ขณะที่ เ ทศบาลที่ เ หลื อ อี ก 13 แหํ ง รวมทั้ ง องค๑ ก ารบริ ห ารสํ ว นตํ า บลทั้ ง 101 แหํ ง
ก็เชํนเดียวกัน ยังไมํมีการวางแผนหลักในการจัดการน้ําเสียชุมชนที่เหมาะสมและจากการคาดการณ๑จํานวน
ประชากรในอนาคตของจังหวัดนครปฐม โดยอาศัยข๎อมูลของประชากรตั้งแตํปี พ.ศ. 2550 – 2554 สามารถ
คาดการณ๑จํ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2559 ซึ่ งเป็น ปีเ ปูา หมายของแผนนี้ ได๎ ประมาณ 2,047,276 คน
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ซึ่งคาดวําจะมีอัตราการเกิดน้ําเสีย ประมาณ 378,510 ลูกบาศก๑เมตรตํอวัน ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี
คิดเป็น 44,590 กิโลกรัมบีโอดีตํอวันดังนั้นน้ําเสียจากชุมชนจึงเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให๎คุณภาพน้ําใน
แหลํงน้ําทําจีนเสื่อมโทรมลง
 น้าเสียจากการเกษตร
การเลี้ยงสุกรเป็นสาเหตุหนึ่งที่กํอให๎เกิดน้ําเสีย ซึ่งในจังหวัดนครปฐมทั้งสิ้น 576,912 ตัว จําแนกเป็น
สุกรพํอ-แมํพันธุ๑ จํานวน 61,256 ตัว และสุกรขุน จํานวน 414,299 ตัว จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงมีทั้งสิ้น 1,845
ครัวเรือน พื้นที่ที่เลี้ยงสุกรมากที่สุดได๎แกํ อําเภอเมืองนครปฐม พื้นที่ตําบลสามควายเผือก ตําบลธรรมศาลา,
ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอสามพราน ในพื้นที่ตําบลทําข๎าม ตําบลสามพราน และอําเภอดอนตูม ในพื้นที่ตําบลสาม
งําม สามารถคํานวณปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 592,802.70 ลูกบาศก๑เมตรตํอวัน ปริมาณความสกปรกใน
รูปบีโอดีที่ระบายออกสูํสิ่งแวดล๎อมคิดเป็นประมาณ 7,568.93 กิโลกรัมบีโอดีตํอวัน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าเสียจากฟาร์มสุกร
ในปี พ.ศ.2554 สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ มจั ง หวั ด นครปฐม โดยรํ ว มกั บ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพลั ง งานนครพิ ง ค๑ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหมํ ทํ า การศึ ก ษา "ความเป็ น ไปได๎ ใ นการ
ประยุกต๑ใช๎กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ในการจัดการน้ําเสียฟาร๑ม
สุกร เพื่อแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม” เพื่อศึกษาความเป็นไปได๎และศักยภาพในการผลิต
ก๏าซชีวภาพจากน้ําเสียฟาร๑มสุกร ในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน เพื่อการจัดการ
น้ํ าเสี ย เปลี่ ย นเป็ น การผลิ ตพลั งงานทดแทน โดยประเมินการติดตั้งระบบก๏าซชีว ภาพพร๎อมระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎องในการจัดการน้ําเสีย และการผลิตก๏าซชีวภาพ ในฟาร๑มสุกรตัวอยําง สรุปผลการศึกษา พบวํา ฟาร๑ม
สุกรตัวอยํางที่สํารวจข๎อมูล 21 ฟาร๑ม เป็นฟาร๑มขนาดเล็ก จํานวน 10 ฟาร๑ม ฟาร๑มขนาดกลาง จํานวน 10
ฟาร๑ม โดยสํวนมากฟาร๑มมีพื้นที่จํากัด ไมํมีพื้นที่กํอสร๎างระบบก๏าซชีวภาพ และมีการใช๎พลังงานไฟฟูาน๎อย เมื่อ
นําไปคํานวณคาร๑บอนเครดิต ซึ่งเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินงานระยะคืนทุนมากกวํา 15 ปี ซึ่งไมํคุ๎มคําตํอการ
ลงทุนของฟาร๑ม สํวนฟาร๑มขนาดใหญํมี 1 ฟาร๑ม ซึ่งได๎ดําเนินการกํอสร๎างระบบก๏าซชีวภาพแบบ CMU-CD
ลูกบาศก๑เมตรแล๎ว และจากการวิเคราะห๑ทางเศรษฐศาสตร๑และข๎อจํากัดของแตํละฟาร๑ม ที่ปรึกษาจึงมีแนว
ทางการจัดการน้ําเสียในแตํละฟาร๑ม โดยการรวมกลุํมฟาร๑มในพื้นที่ใกล๎เคียงกันในแตํละอําเภอ คือ อําเภอ
เมือง นครชัยศรี และสามพราน เพื่อจัดการระบบของเสียรวมกัน และหาพื้นที่สํวนกลาง ในการกํอสร๎างระบบ
ก๏าซชีวภาพ
 น้าเสียอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม มีจํ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได๎รับอนุญาตให๎ ประกอบกิจการ ณ สิ้นปี พ.ศ.
2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 3,325 แหํง จํานวนโรงงานฯที่กํอให๎เกิดมลพิษทางน้ํามีทั้งหมด 388 แหํง มีปริมาณน้ํา
เสียเกิดขึ้น 94,670 ลูกบาศก๑เมตรตํอวัน คิดเป็น ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี 239,522 กิโลกรัมบีโอดีตํอวัน
สํวนใหญํตั้งอยูํในพื้นที่ลุํมน้ําทําจีนตอนลําง มีจํานวนโรงงาน 285 แหํงมีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น 74,193 ลูกบาศก๑
เมตรตํอวัน คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี 186,325 กิโลกรัมบีโอดีตํอวัน และลุํมน้ําทําจีนตอนกลาง มี
จํานวนโรงงาน 103 แหํงมีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น 20,477 ลูกบาศก๑เมตรตํอวัน ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี
53,197 กิโลกรัมบีโอดีตํอวัน
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 ขยะมูลฝอย

สถานการณ์ขยะมูลฝอย
สถานการณ๑ขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ.2560 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 424,860 ตันตํอปี
(1,164 ตันตํอวัน) พ.ศ.2559 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 424,761.30 ตัน/ปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณ 394,309.50
ตัน/ปี และปี 2557 มีปริมาณ 354,477.25 ตัน/ปี เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.02 และ 1.95 มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นทุกปี
ปริมาณขยะที่กําจัดถูกต๎อง ปี 2560 จํานวน 273,750 ตันตํอปี (ร๎อยละ 64.33) ปี 2559 จํานวน
237,160.68 ตันตํอปี ปี 2558 จํานวน 217,576.50 ตันตํอปี ปี 2557 จํานวน 176,533.35 ตันตํอปี เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 15.43 และ 9.00
และขยะมูลฝอยที่นําไปใช๎ประโยชน๑ ปี 2560 จํานวน 85,410 ตันตํอปี (ร๎อยละ 20.10) ปี 2559 มี
จํานวน 42,565.80 ตันตํอปี เพิ่มขึ้นร๎อยละ 100.65 และขยะตกค๎างสะสม 53,607 ตัน (ข๎อมูล ณ วันที่ 22
กุมภาพันธ๑ 2561)
ตาราง 1-56 ข๎อมูลการจัดเก็บขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ปี 2557 – 2560
ปี
2557
2558
2559
2560

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
354,477.25
394,309.50
424,761.30
424,860.00

ปริมาณขยะทีก่ าจัดไม่ ปริมาณขยะที่ถูกนาไปใช้ ปริมาณขยะที่กาจัด
ถูกต้อง
ประโยชน์ (ตัน/ปี)
ถูกต้อง
117,358.45
16,297.25
176,533.35
115,172.10
61,560.90
217,576.50
173,639.90
42,565.80
237,160.68
151,110.00
85,410.00
273,750.00
ที่มา: สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดนครปฐม

แผนภูมิ 1-33 ข๎อมูลการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2557-2560

ที่มา: สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดนครปฐม
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สถานการณ๑ ที่ ผํ า นมาของจั ง หวั ด นครปฐมยั ง คงเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ สถานการณ๑ ใน
ระดับประเทศ เนื่องจากการที่มีประชากรมากขึ้น ชุมชนขยายตัวมากขึ้น มีสถานประกอบการทั้ง ขนาดกลาง
และขนาดยํอมมากขึ้น มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น แตํสมรรถนะขีดความสามารถในการจัดการขยะยัง
เทําเดิม
ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐมสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค๎างได๎ทั้งหมดแล๎ว ปริมาณแล๎ว
340,585 ตัน (ร๎ อยละ 100) และเปิ ดพื้นที่ดําเนินการใหมํจํานวน 6 ไรํ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เทศบาลและ
องค๑การปกครองสํ วนท๎องถิ่นนํ ามารํ วมกําจัด จํานวน 17 แหํ ง รวมมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ ยวันละ 250 ตัน
โดยกําจัดด๎ว ยวิธีเทกองแบบควบคุมแตํถือวําเป็นการกําจัดแบบไมํถูกต๎องเนื่องจากมีปริมาณขยะมากกวํา
50 ตันตํอวัน
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่มีการกําจัด ณ สถานที่จัดการขยะมูลฝอยที่เปิดดําเนินการอยูํ จํานวน
6 แหํง ได๎แกํ เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลตําบลสามงําม เทศบาลตําบลดอนยายหอม เทศบาลตําบลบางหลวง
เทศบาลตําบลห๎วยพลู และองค๑การบริหารสํวนตําบลหนองงูเหลือม โดยดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการ
เทกองแบบควบคุม มีอยูํ 1 แหํง คือ เทศบาลตําบลดอนยายหอม
(2) องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่กําจัดขยะมูลฝอยนอกพื้นที่จังหวัดนครปฐม จํานวน 4 แหํง
- องค๑การบริหารสํวนตําบลบัวปากทํา อําเภอบางเลน
- องค๑การบริหารสํวนตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน
- เทศบาลตําบลบางเลน
- เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้ง 4 แหํง โดยวิธีฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล ที่องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และบริษัท บ๎านโปุงบริหารจัดการขยะ จํากัด จังหวัดราชบุรี
(3) องค๑กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นที่วําจ๎ างเอกชนเก็ บขนและกําจั ดขยะมู ลฝอยโดยมีบ ริษัทเอกชนที่
ให๎บริการการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 5 ราย ได๎แกํ
- บริษัท กลุํม 79 จํากัด กําจัดโดยวิธีฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล
- บริษัท ลําเลียงชัย จํากัด เป็นสถานีคัดแยกและขนถํายไปกําจัดที่ อําเภอกําแพงแสน
- นายกระชิต ชํวยแสง กําจัดโดยวิธีเทกอง/ฝังกลบบางครั้ง
- บริษัท วัสดุภัณฑ๑ธุรกิจ จํากัด กําจัดโดยวิธีฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล
- สถานีขนถํายขยะมูลฝอยของ บริษัท ทิพยาวรรณ อินเตอร๑เนชั่นแนล จํากัด เป็นสถานี
คัดแยกและขนถํายไปกําจัดที่ส ถานีฝังกลบของบริษัทตั้งอยูํอําเภอกําแพงแสน มีปริมาณขยะมูล ฝอยที่ถูก
ขนถํายและกําจัด วันละ 536 ตันตํอวัน
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม
จังหวัดนครปฐม โดยสํานักสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กําหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
แบบศูนย๑รวม ไว๎ 3 แหํง ได๎แกํ เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลตําบลสามงําม และ เทศบาลตําบลห๎วยพลู และ
ขณะนี้อยูํระหวํางหารือแนวทางการดําเนินงานการกําจัดขยะมูลฝอยรํวมกันตํอไป
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม โดยสํานักงานสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎กําหนดศูนย๑หรือจุดนัดรวบรวม
ขยะอันตรายชุมชนรายอําเภอ 7 อําเภอ ดังนี้
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- อําเภอเมืองนครปฐม รวบรวมไว๎ที่ เทศบาลตําบลดอนยายหอม
- อําเภอนครชัยศรี รวบรวมไว๎ที่วัดประชานารถเทศบาลตําบลขุนแก๎ว อําเภอนครชัยศรี
- อําเภอสามพราน รวมไว๎ที่ ที่วําการอําเภอสามพราน
- อําเภอบางเลน รวมไว๎ที่ที่วําการอําเภอบางเลน
- อําเภอกําแพงแสน รวมไว๎ที่องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม
- อําเภอดอนตูม รวมไว๎ที่เทศบาลตําบลสามงําม
- อําเภอพุทธมณฑล รวมไว๎ที่องค๑การบริหารสํวนตําบลมหาสวัสดิ์
การดาเนินงานเรื่องร้องเรียนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได๎ดําเนินการแก๎ปัญหาเรื่องร๎องเรียนด๎านมลพิษสิ่งแวดล๎อม จํานวน
ทั้งสิ้ น 80 เรื่ อง โดยดําเนิ น การจนได๎ข๎อยุ ติ คิดเป็นร๎อยละ 100 ของจํานวนเรื่องร๎ องเรียนทั้งหมด โดยมี
รายละเอียดแบํงตามแหลํงกําเนิดมลพิษ ประเภทเรื่องร๎องเรียน เขตอําเภอที่เกิดเหตุร๎องเรียน และชํองทางการ
รับเรื่องร๎องเรียน ดังนี้
เรื่องร้องเรียนแบ่งตามแหล่งกาเนิดมลพิษ
แหลํงกําเนิดมลพิษที่ได๎รับการร๎องเรียนมากที่สุด คือ โรงงานอุตสาหกรรม 33 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ
41.25 แบํงเป็น โรงงานอาหาร 12 เรื่อง โรงงานพลาสติก 7 เรื่อง โรงผลิตภัณฑ๑โลหะ 1 เรื่อง โรงงานสิ่งทอ 1
เรื่อง โรงงานประเภทอื่นๆ 12 เรื่อง รองลงมา คือ สถานประกอบกิจการ จํานวน 17 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ
21.25 ฟาร๑มเลี้ยงสัตว๑ จํานวน 15 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 18.75 แหลํงกําเนิดมลพิษอื่นๆ จํานวน 14 เรื่อง คิด
เป็นร๎อยละ 17.50 และบํอดิน/บํอทราย จํานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 1.25
ตาราง 1-57 เรื่องร๎องเรียนแบํงตามแหลํงกําเนิดมลพิษ
ที่
1
2
3
4
5

ประเภท
แหล่งกาเนิดมลพิษ
โรงงานอุตสาหกรรม
ฟาร๑มเลี้ยงสัตว๑
บํอดิน/บํอทราย
สถานประกอบกิจการ
อื่นๆ เชํน น้าํ คลองสาธารณะเนําเสีย
จากการเพาะปลูก, ลักลอบขุดหน๎าดิน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม (เรื่อง)
ปีงบฯ 2560
ปีงบฯ 2559
ปีงบฯ 2558
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
33
41.25
40
48.78
40
38.83
15
18.75
13
15.85
11
10.68
1
1.25
2
2.44
17
21.25
15
18.29
14

17.50

12

14.63

52

50.49

80

100

82

100

103

100

เรื่องร้องเรียนแบ่งตามปัญหามลพิษ
ปัญหามลพิษที่มีการร๎องเรียนมากที่สุด คือ กลิ่นเหม็น 37 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 46.25 รองลงมาคือ
น้ําเสีย 23 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 28.75 ฝุุนละออง/เขมําควัน 14 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 17.50 อื่นๆ 4 เรื่อง คิด
เป็นร๎อยละ 5.00 และเสียงดัง 2 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 2.50
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ตาราง 1-58 จํานวนเรื่องร๎องเรียนแบํงตามปัญหามลพิษ
ที่

ประเภท
แหล่งกาเนิดมลพิษ

1
2
3
4
5
6

กลิ่นเหม็น
ขยะมูลฝอย
ฝุุนละออง/เขมําควัน
น้ําเสีย
เสียงดัง
อื่นๆ เชํน ขุดหน๎าดิน การพังทลาย
ของดิน ถมคลองสาธารณะ

รวมทั้งสิ้น

จานวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมตามแหล่งกาเนิดมลพิษ (เรื่อง)
ปีงบฯ 2560
ปีงบฯ 2559
ปีงบฯ 2558
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
37
46.25
30
36.59
41
39.81
0
0.00
0
0.00
2
1.94
14
17.50
21
25.61
15
14.56
23
28.75
27
32.93
32
31.07
2
2.50
2
2.44
10
9.71
4

5.00

2

2.44

3

2.91

80

100

82

100

103

100

เรื่องร้องเรียนแบ่งตามเขตอาเภอที่เกิดเหตุร้องเรียน
พื้นที่ที่ได๎รับการร๎องเรียนมากที่สุด คือ อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 30 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 37.50
พื้นที่ รองลงมา ได๎แกํ อําเภอสามพราน จํานวน 18 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 22.50 อําเภอบางเลน จํานวน 9 เรื่อง
คิดเป็นร๎อยละ 11.25 อําเภอดอนตูม จํานวน 8 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 10.00 อําเภอนครชัยศรี 8 เรื่อง คิดเป็น
ร๎อยละ 10.00 อําเภอพุทธมณฑล และกําแพงแสน จํานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 3.75
ตาราง 1-59 จํานวนเรื่องร๎องเรียนแบํงตามเขตที่เกิดเรื่องร๎องเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภท
แหล่งกาเนิดมลพิษ
กําแพงแสน
ดอนตูม
นครชัยศรี
บางเลน
พุทธมณฑล
เมืองนครปฐม
สามพราน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม (จานวน)
ปีงบฯ 2560
ปีงบฯ 2559
ปีงบฯ 2558
จานวน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
4
5.00
5
6.10
13
12.62
8
10.00
2
2.44
5
4.85
8
10.00
9
10.98
6
5.83
9
11.25
11
13.41
7
6.80
3
3.75
2
2.44
3
2.91
30
37.50
30
36.59
38
36.89
18
22.50
23
28.05
31
30.10
80
100
82
100
103
100

เรื่องร้องเรียนแบ่งตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
แหลํงรับแจ๎งข๎อมูลเรื่องร๎องเรียนมากที่สุด คือ ศูนย๑ดํารงธรรมจังหวัดนครปฐม จํานวน 28 เรื่อง คิด
เป็นร๎อยละ 35.00 รองลงมาคือ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จํานวน 18 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 22.50 กรม
ควบคุมมลพิษ จํานวน 15 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 18.75 ประชาชน 12 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 15.00 กรมอื่นๆ
จํานวน 6 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 7.50 และสป.ทส. สสภ.5 จํานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 1.25
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สรุ ป การด าเนิ น ภารกิ จ หลั ก (เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นมลพิ ษ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม) ของสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดนครปฐม เป็นการปฏิบัติงานภายใต๎พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 มีพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามกฎหมายคือ “เจ๎าพนักงานควบคุมมลพิษ” ทํา
หน๎าที่ตรวจสอบสถานการณ๑สิ่งแวดล๎ อมของจังหวัดแนะนํา ควบคุม เพื่อให๎ แหลํ งกําเนิดมลพิษ เป็นไปตาม
กฎหมายกํา หนด โดยมี คูํมื อ หรื อ มาตรการปฏิบั ติ งานเพื่อ ให๎ ก ารปฏิ บั ติง านตามภารกิจ ของเจ๎ าหน๎ าที่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน เกิดความเป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติ เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอหนํวยงาน ประชาชน ผู๎รับบริการ
หรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย คือ
- คูํมือเจ๎าพนักงานควบคุมมลพิษ เป็นคูํมือที่หนํวยงานจัดทําขึ้นและคณะทํางาน (เจ๎าพนักงาน
ควบคุมมลพิษจากหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง) ใช๎รํวมกันเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีสาระสําคัญคือ
หลักการควบคุมมลพิษ บทบาทอํานาจหน๎าที่ของเจ๎าพนักงานควบคุมมลพิษ ขั้นตอนการตรวจสอบแหลํงกําเนิด
มลพิษ การดําเนินการเรื่องร๎องเรียนด๎านมลพิษ และการนํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช๎แกํผู๎กํอมลพิษ
- คูํ มื อ ปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ มจั ง หวั ด นครปฐม ที่ มี
วัตถุประสงค๑เพื่อให๎สํานักงานฯ ซึ่งเป็นราชการสํวนภูมิภาค ใช๎เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานตามอํานาจหน๎าที่ได๎
อยํางถูกต๎อง สามารถนําไปแปลงเป็นนโยบายหรือแนวทางการดําเนินงาน ไปสูํการปฏิบัติงานระดับจังหวัดเป็น
มาตรฐาน และการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ
ในการติดตามเรื่องเรียนว่า ดําเนินการอยํางไร ถึงขั้นตอนใด สํานักงานฯ เปิดโอกาสให๎ผู๎ร๎องเรียน
สามารถติดตามสอบถามได๎ทางเว็บไซต๑หรือทางโทรศัพท๑ หรือติดตํอด๎วยตนเอง กรณีเรื่องร๎องเรียนที่หนํวยงาน
ได๎ รั บ จากหนํ ว ยงานภายนอก ก็ มี ก ารติ ด ตามจากหนํ ว ยงานเจ๎ า ของเรื่ อ งโดยตรง เชํ น ศู น ย๑ ดํ า รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย, ศูนย๑บริการรํวม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะกําหนดระยะเวลา
แล๎วเสร็จของงานไว๎มีการติดตามทวงถามในรูปแบบตํางๆ เป็นระยะๆ จากผู๎รับบริการ/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย/
หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง
การให้ภาคประชาชนชนมีส่วนร่วม สํานักงานฯ เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามาเป็นคณะทํางานหรือ
ตัวแทนประชาชน ชุมชน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เพื่อรํวมแสดงความคิดเห็นและดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางแก๎ไขปัญหาเรื่องร๎องเรียนฯ หรือแจ๎งเหตุเรื่องร๎องเรียนด๎านมลพิษสิ่งแวดล๎อม หรือ
เข๎ารํวมเครือขํายอาสาสมัครพิทักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมหมูํบ๎าน (ทสม.) เพื่อรํวมดําเนินกิจกรรม
ตํางๆ รํวมกับภาครัฐ
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
นครปฐม
จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ภายในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ภายในเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห๎องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
นครปฐม โดยมีผู๎เข๎ารํวมประกอบด๎วยผู๎แทนจากสํานักงานจังหวัดนครปฐม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดนครปฐม สํ านั กงานปศุ สั ตว๑จั งหวัดนครปฐม สํ านักงานประมงจั งหวั ดนครปฐม
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม สํานักงานขนสํงจังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
อําเภอดอนตูม อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอสามพราน
เครือขําย ทสม.จังหวัดนครปฐม องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่
5 และกรมควบคุมมลพิษ ได๎มีการชี้แจงกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ภายในเขตควบคุม
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มลพิษจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2560 - 2564 และมีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาโดยจัดทําเป็นเช็คลิสต๑ให๎
ผู๎แทนแตํละหนํวยงานจัดลําดับความสําคัญ 5 ลําดับที่เรํงดํวน ซึ่งผลการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภาพรวมระดับจังหวัดมีรายละเอียด ดังนี้
ความสําคัญเรํงดํวนอันดับที่ 1 ปัญหาขยะมูลฝอย
ความสําคัญเรํงดํวนอันดับที่ 2 คุณภาพน้ําในแมํน้ําและคูคลองสาขาเสื่อมโทรม
ความสําคัญเรํงดํวนอันดับที่ 3 ปัญหาการปลํอยน้ําเสียจากโรงงาน
ความสําคัญเรํงดํวนอันดับที่ 4 ปัญหาการปลํอยน้ําเสียจากชุมชน/อาคาร/ที่ดินจัดสรร
ความสําคัญเรํงดํวนอันดับที่ 5 ปัญหาการปลํอยน้ําเสียจากกิจกรรมปศุสัตว๑
จากข๎อมูลสถานการณ๑และสภาพปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมดังกลําว ทางจังหวัด
จึงสรุปสถานการณ๑ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดนครปฐมดังที่แสดงไว๎ในตารางข๎างลําง
ดังนี้
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ตาราง 1-60 สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและการปูองกันแก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ของจังหวัดนครปฐม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น
และสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาขยะมูลฝอย
1. องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในบางพื้นที่ยังไมํมี
การจัดการขยะมูลฝอย
ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล

2. คุณภาพน้ําในแมํน้ํา
และคูคลองสาขาเสื่อม
โทรม

สาเหตุ

ผลกระทบ

1. ไมํมีพื้นที่กําจัดขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสมและความ
พร๎อมของ องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในด๎านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
2. ขาดความรํวมมือของ
ประชาชน ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย

1. ปัญหากลิ่นเหม็น แหลํง
เพาะพาหะนําโรค มีผลตํอ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
2. การทิ้งขยะลงสูํแหลํงน้ํา
ทําให๎เกิดน้ําเนําเสีย
3. เกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศจากการเผาขยะ การ
ปนเปื้อนของเสียอาทิ โลหะ
หนัก ออกสูํสิ่งแวดล๎อม

พื้นที่เกิดปัญหา

1. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม
มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนําขยะมากําจัด จํานวน 15
หนํวยงานและหนํวยงานเอกชน จํานวน 3 แหํง
2. จังหวัดนครปฐม มีบํอขยะทั้งสิน้ จํานวน 9 แหํง แตํ
ในปี 2561 มีบํอขยะที่เปิดดําเนินการจํานวน 5 แหํง มี
ปริมาณ
มูลฝอยตกค๎างจํานวน จํานวน 53,607.77 ตัน
3. จังหวัดนครปฐม มี อปท.ที่ยังไมํมีการให๎บริการเก็บ
ขนและกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ จํานวน 11 แหํง
ปัจจุบันสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎มีการจัดประชุม
เพื่อแนวทางในการกําจัดขยะอยํางถูกต๎องให๎แกํ อปท.
ทั้ง 11 แหํง โดยให๎อปท.นําขยะไปทิ้งในสถานที่กําจัด
ขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล
1. แมํน้ําทําจีนที่ไหลผําน 1. น้ําเสียชุมชน ที่ยังไมํมี 1. ไมํสามารถใช๎ประโยชน๑ อําเภอบางเลน อําเภอ 1. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดอบรมให๎ความรู๎และ
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพ การรวบรวมและบําบัดที่ ใน อุตสาหกรรม และ
นครชัยศรี อําเภอสาม สร๎างความตระนักตํอชุมชนและสถานประกอบการ
น้ําไมํอยูํในเกณฑ๑
เหมาะสม
อุปโภค บริโภคจากแหลํง พราน
ริมน้ํา ด๎านการรักษาสภาพสิ่งแวดล๎อมริมน้าํ
มาตรฐานที่กําหนดไว๎
2. ชุมชนบํอยน้ําเสียลงสูํคู น้ําได๎อยํางเต็มที่
2. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรณรงค๑และสนับสนุน
2. คลองสาขาที่สําคัญของ คลองสาขา
2. ระบบนิเวศแหลํงน้ํา
การติดตั้ง ถังดักไขมันตํอสถานประกอบการ ร๎านค๎า
แมํน้ําทําจีน 2 คลอง คือ 3. น้ําจากคูคลองที่เสื่อม เสื่อมโทรม
ร๎านอาหาร และชุมชนริมน้าํ
คลองมหาสวัสดิ์ (อําเภอ โทรมไหลลงสูํแมํน้ําสํงผล 3. ต๎องเสียคําใช๎จํายใน
นครชัยศรี) คุณภาพน้ําไมํ ให๎น้ําในแมํน้ําเสื่อมโทรม การปรับปรุงคุณภาพน้ํา
อยูํในเกณฑ๑มาตรฐานที่
ลง
กําหนดไว๎
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ชุมชนเทศบาล/
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม

การป้องกันแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น
และสิ่งแวดล้อม
3. ปัญหาการปลํอยน้ํา
1. แมํน้ําทําจีนที่ไหลผําน
เสียจากโรงงาน
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพ
น้ําไมํอยูํในเกณฑ๑
มาตรฐานที่กําหนดไว๎
2. จังหวัดนครปฐมยังไมํมี
แผนยุทธศาสตร๑หลักการ
บริหารจัดการมลพิษทาง
น้ําเพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม
4. ปัญหาการปลํอยน้ําเสีย
จากชุมชน/อาคาร/ที่ดิน
จัดสรร

สาเหตุ

ผลกระทบ

พื้นที่เกิดปัญหา

1. โรงงานอุตสาหกรรม
สํวนใหญํเป็นโรงงานขนาด
กลางและขนาดเล็ก เป็น
โรงงานที่ตั้งมานาน
เทคโนโลยีล๎าสมัย กระจุก
ตัวอยูํหนาแนํนในพื้นที่
ชุมชน

1. ไมํสามารถใช๎ประโยชน๑
ใน อุตสาหกรรม และ
อุปโภค บริโภคจากแหลํง
น้ําได๎อยํางเต็มที่
2. ระบบนิเวศแหลํงน้ํา
เสื่อมโทรม
3. ต๎องเสียคําใช๎จํายใน
การปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ชุมชน
พื้นที่เกษตรกรรม (นา
ข๎าว ฟาร๑มสุกร ฟาร๑ม
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา)
ที่ตั้งอยูํริมแหลํงน้ําแมํ
น้ําทําจีน และคูคลอง
สาขา

การป้องกันแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

1. จัดให๎มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนรวมในพื้นที่เขต
เทศบาลนครนครปฐม
2. การสํงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมระดับจังหวัด
3. โรงงานอุตสาหกรรมต๎องบําบัดน้ําทิ้งตามคํา
มาตรฐานกํอนระบายสูสํ าธารณะโดยเฉพาะ สถาน
ประกอบการที่ตั้งอยูํใกล๎บริเวณคลองสาธารณะ
4. อุตสาหกรรมจังหวัดกํากับตรวจสอบการประกอบ
กิจการโรงงานให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย และถูกต๎องตาม
หลักเกณฑ๑ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล๎อมของกระทรวง
อุตสาหกรรม
1. แมํน้ําทําจีนที่ไหลผําน 1. น้ําเสียชุมชน ที่ยังไมํมี 1. ไมํสามารถใช๎ประโยชน๑ ชุมชน
1. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดอบรมให๎ความรู๎และ
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพ การรวบรวมและบําบัดที่ ใน อุตสาหกรรม และ
พื้นที่เกษตรกรรม
สร๎าง ความตระนักตํอชุมชน ด๎านการรักษาสภาพ
น้ําไมํอยูํในเกณฑ๑
เหมาะสม
อุปโภค บริโภคจากแหลํง (นาข๎าว ฟาร๑มสุกร
สิ่งแวดล๎อมริมน้ํา
มาตรฐานที่กําหนดไว๎
2. ชุมชนบํอยน้ําเสียลงสูํคู น้ําได๎อยํางเต็มที่
ฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา) 2. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรณรงค๑และสนับสนุนการ
2. จังหวัดนครปฐมยังไมํมี คลองสาขา
2. ระบบนิเวศแหลํงน้ํา
ที่ตั้งอยูํริมแหลํงน้ํา
ติดตั้ง ถังดักไขมันตํอชุมชน/อาคาร/ที่ดินจัดสรร
แผนยุทธศาสตร๑หลักการ
เสื่อมโทรม
แมํน้ําทําจีน และคู
3. กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติ
บริหารจัดการมลพิษทาง
3. ต๎องเสียคําใช๎จํายใน
คลองสาขา
และสิ่งแวดล๎อม และสํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาค ตรวจ
น้ําเพื่อเป็นแนวทางในการ
การปรับปรุงคุณภาพน้ํา
และบังคับใช๎กฎหมายกับแหลํงกําเนิดมลพิษประเภท
บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม
บ๎านจัดสรร
4. องค๑การจัดการน้ําเสียได๎รํวมกับองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จัดให๎มีระบบบําบัดน้ํา
เสียชุมชน จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ 1) อบต.บางปลา 2)
อบต.กําแพงแสน 3) เทศบาลตําบลสามงําม และ 4)
เทศบาลตําบลอ๎อมใหญํ
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น
และสิ่งแวดล้อม
5. ปัญหาการปลํอยน้ําเสีย 1. แมํน้ําทําจีนที่ไหลผําน
จากกิจกรรมปศุสตั ว๑
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพ
น้ําไมํอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน
ที่กําหนดไว๎
2. จังหวัดนครปฐมยังไมํมี
แผนยุทธศาสตร๑หลักการ
บริหารจัดการมลพิษทางน้ํา
เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม

สาเหตุ

ผลกระทบ

พื้นที่เกิดปัญหา

การป้องกันแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

1. น้ําเสียเกษตรกรรม
พื้นที่นาข๎าว สวน การ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา
2. ฟาร๑มสุกรมีหนาแนํนใน
บริเวณ พื้นที่ตําบลสาม
ความเผือก อําเภอเมือง
นครปฐม และ ตําบลบ๎าน
ใหมํ อําเภอสามพราน

1. ไมํสามารถใช๎ประโยชน๑
ใน อุตสาหกรรม และ
อุปโภค บริโภคจากแหลํง
น้ําได๎อยํางเต็มที่
2. ระบบนิเวศแหลํงน้ํา
เสื่อมโทรม
3. ต๎องเสียคําใช๎จํายในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ชุมชน
พื้นที่เกษตรกรรม (นา
ข๎าว ฟาร๑มสุกร ฟาร๑ม
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา)ที่ตั้ง
อยูํริมแหลํงน้ําแมํ
น้ําทําจีน และคูคลอง
สาขา

1. กรมปศุสตั ว๑ตรวจบังคับใช๎กฎหมายกับฟาร๑มสุกร
2. กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม และสํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาค ตรวจ
และบังคับใช๎กฎหมายกับแหลํงกําเนิดมลพิษประเภท
บ๎านจัดสรร
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
เนื่องมาจากกิจกรรมตํางๆ ของมนุษย๑ ไมํวําจะเป็นการพัฒนาจังหวัด การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร และการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม สํ ง ผลกระทบตํ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางตํอเนื่อง อาทิ
- ขยะมูลฝอย สาเหตุหลักมาจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้ นและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปทํา
ให๎ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น แตํมีการรณรงค๑ให๎นําขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน๑มากขึ้น ในอนาคตคาดวํา ขยะ
ทั้งหมดจะได๎รับการกําจัดอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการเนื่องจากการได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในการพัฒนาศูนย๑กํา จัดขยะมูลฝอยตลอดจนการนําขยะมาแปรรูปเป็นพลังงาน และการ
ขยายตัวของการค๎าของขยะประเภท รีไซเคิลที่มากขึ้น
- คุณภาพน้ํ า ในภาพรวมคุณภาพน้ํา แมํน้ําทําจีนมีคุณภาพอยูํในเกณฑ๑เสื่อมโทรม และมีแนวโน๎ม
เสื่อมโทรมลง เนื่องมาจากการปนเปื้อนของอินทรีย๑สารในน้ําเสียที่ปลํอยทิ้งจากชุมชน เนื่องจากการขยายตัวเมือง
ชุมชนซึ่งยั งขาดกระบวนการบําบั ดน้ํ าเสี ยกํอนปลํ อยสูํ แหลํ งน้ํา ธรรมชาติ นอกจากนี้พบวํา ยังเสี่ ยงตํอการ
ปนเปื้อนของสารพิษจากแหลํงกําเนิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เชํน การทํานาข๎าว และ
การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําที่ปลํอยทิ้งลงสูํน้ําแหลํงน้ําผิวดินและน้ําบาดาลด๎วย
- ปัญหาด๎านทรัพยากรน้ํา ได๎แกํ น้ําทํวมในฤดูฝนที่ยังคงเป็นปัญหาซ้ําซากในหลายพื้นที่ ประกอบกับ
คุ ณ ภาพน้ํ า ในแหลํ ง น้ํ า ธรรมชาติ เ สื่ อ มโทรม โดยเฉพาะแมํ น้ํ า ทํ า จี น เนื่ อ งน้ํ า ทิ้ ง จากการขยายตั ว เมื อ ง
ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม แตํอยํางไรก็ตามจังหวัดนครปฐมยังมีปริมาณน้ําทํา น้ําบาดาล และการ
พัฒนาโครงการชลประทานที่บริบูรณ๑ ทําให๎ปริมาณน้ําใช๎ยังมีความเพียงพอตํอความต๎องการ แตํอยํางไรก็ตาม
จากการขยายตัวของการพัฒนาของจังหวัด คาดวําปริมาณความต๎องการในการใช๎น้ําจะมีแนวโน๎มที่จะสูงขึ้น
- ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม โดยมีการสูญเสียดินที่เกิดจากการชะล๎างพังทลายของหน๎าดิน มีการใช๎
ที่ดินและจัดการทรัพยากรดินที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ เชํน การใช๎ที่ดินไมํเหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน
ขาดการอนุรักษ๑ดิน การเพาะปลูกที่ทําให๎ดินเสีย การใช๎ปุ๋ยเคมีและยากําจัดศัตรูพืชเพื่อเรํงผลิ ตผล ทําให๎ดิน
เสื่อมคุณภาพและสารพิษตกค๎างอยูํในดิน และการใช๎ประโยชน๑ที่ดินที่ไมํเหมาะสม เชํน การเปลี่ยนแปลงการใช๎
ประโยชน๑ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรม การขยายตัวของเมืองที่รุกล้ําเข๎าไปในพื้นที่เกษตรกรรม และการนํามาใช๎
เป็นที่อยูํอาศัย ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การทํองเที่ยวหรือการเก็บที่ดินไว๎เพื่อการเก็งกําไร โดย
มิได๎มีการนํามาใช๎ประโยชน๑แตํอยํางใด นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรประกอบกับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น ทําให๎ความต๎องการใช๎ที่ดินเพื่อการขยายเมืองและอุตสาหกรรมเพิ่มจํานวนตามไปด๎วยอยําง
รวดเร็ว โดยปราศจากการควบคุมการใช๎ที่ดินภายในเมืองให๎เหมาะสม เป็นสาเหตุให๎เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อม
ภายในเมือง เชํน ปัญหาการตั้งถิ่นฐาน ปัญหาแหลํงเสื่อมโทรม ปัญหาการจราจร ปัญหาสาธารณสุข ปัญหา
ขยะมูลฝอย และการบริการสาธารณูปโภคไมํเพียงพอ
- สิ่งแวดล๎อมเมือง สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม ผลกระทบที่สําคัญ ได๎แกํ การ
ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประขากรในเขตเมือง การขยายตัวของเมืองประกอบกับผัง
เมืองรวมของจังหวัดยังอยูํระหวํางขั้นตอนการประกาศใช๎ สํวนสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมนั้น ยัง
ขาดการอนุรักษ๑และฟื้นฟู แตํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล๎อมชุมชนและศิลปกรรมท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง
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1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
ปัญหาและความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถสรุปในภาพรวมออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด๎วย
1.1) ปัญหาด๎านถนนและการจราจร มีสาเหตุมาจากถนนร๎าวและชํารุด เป็นหลุม เป็นบํอ รวมทั้ง
จํานวนรถที่เพิ่มขึ้นและน้ําหนักของรถบรรทุกที่วิ่งผํานถนน สํงผลให๎เกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง และทําให๎การขนสํง
ลําช๎า เกิดความเสียหายตํอพืชผลทางการเกษตร จึงควรดําเนินการแก๎ไขด๎วยการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร
และถนนตลอดเส๎นทางเพื่อให๎ได๎มาตรฐานสามารถรองรับน้ําหนักรถบรรทุกได๎ ควบคุมน้ําหนักของรถบรรทุก
ทีว่ ิ่งผํานถนน และติดตั้งกล๎อง CCTV เพื่อตรวจจับรถบรรทุกที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐาน
1.2) ปัญหาด๎านน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค มีสาเหตุจากน้ําบาดาลมีฝุนตะกอนปะปนอยูํ และทํอเมน
ประปาเกํา รวมทั้งมีตะกอนเกาะอยูํในทํอสํงน้ํา สํงผลให๎เกิดปัญหาสุขภาพ น้ํามีกลิ่นเหม็น โรคผื่นคัน และ
ภูมิแพ๎ นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาน้ําประปาไหลอํอนทําให๎แรงดันในการสํงน้ําไมํเพียงพอและไมํทั่วถึง และ
ไมํได๎มาตรฐาน สํงผลกระทบตํอการขาดแคลนน้ําเพื่อการบริโภค ตลอดจนประสบปัญหาภัยแล๎ง ปัญหาน้ําเค็ม
ทําให๎ประชาชนไมํมีน้ําประปาอยํางเพียงพอและขาดคุณภาพ ซึ่งควรดําเนินการแก๎ไขด๎วยการสํารวจและเจาะ
บํอน้ําบาดาลเพิ่ม และจัดทําระบบประปาผิวดิน ปรับปรุงทํอเมนประปาให๎มีขนาดใหญํขึ้น หรือสร๎างหอถัง
ประปาหมูํบ๎านที่ได๎มาตรฐาน
1.3) ปัญหาด๎านไฟฟูา มีสาเหตุจากพื้นที่เขตชุมชนและเส๎นทางคมนาคมบางจุดมีการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะไมํทั่ ว ถึ ง สํ ง ผลให๎ ป ระชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิ ตและทรั พย๑ สิ น รวมทั้ง เกิ ดอุ บัติ เหตุ หรื อ
อาชญากรรม ซึ่งควรดําเนินการแก๎ไขโดยขยายเขตไฟฟูาพร๎อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ
2) ปัญหาด้านการประกอบอาชีพภาคเกษตร มีสาเหตุหลักจากองค๑ประกอบดังตํอไปนี้
1) เกษตรกรขาดความรู๎ในการพัฒนาด๎านการเกษตร และมีการใช๎สารเคมีในการผลิต ทําให๎สารเคมี
ตกค๎างในดิน ดินเสื่อมสภาพ สัตว๑น้ําตาย สํงผลให๎ผลผลิตลดลง ต๎นทุนสูง รายได๎น๎อย รวมทั้งมีผลกระทบตํอ
สุขภาพของประชาชน
2) ต๎นทุนการผลิตสูง เนื่องจากใช๎ ปุ๋ย ยาฆําแมลงกําจัดศัตรูพืชมาก สํงผลให๎มีผลผลิตน๎อย และมี
สารเคมีตกค๎าง ดินเสื่อมสภาพ ขายได๎ราคาไมํดี เกษตรกรมีรายได๎ลดลงและหนี้สินเพิ่มขึ้น
3) ขาดตลาดจําหนํายผลผลิตด๎านการเกษตร ราคาตกต่ํา ไมํแนํนอน ไมํมีตลาดรองรับ และขาดการ
สํงเสริมผลิตภัณฑ๑การเกษตรในชุมชน สํงผลกระทบให๎เกษตรกรขาดรายได๎
4) ประสบปัญหาอุทกภัย น้ําทํวมขัง น้ํา ล๎นตลิ่ง สํงผลให๎พื้นที่ทางการเกษตร ถนน บ๎านเรือน ได๎รับ
ความเสียหาย
5) แหลํงน้ําคลองชลประทาน และคูคลองตื้นเขิน และเกษตรกรสูบน้ําใต๎ดินทําเกษตรจํานวนมาก
ทํ า ให๎ แ หลํ ง น้ํ า ธรรมชาติ ล ดน๎ อ ยลงทุ ก ปี สํ ง ผลให๎ มี น้ํ า ไมํ เ พี ย งพอในการอุ ป โภคบริ โ ภคและการเกษตร
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาผักตบชวาและดินสไลด๑ทําให๎คลองระบายน้ําตื้นเขิน สํงผลให๎เกษตรกรที่ทําการเกษตร
ประสบปัญหา
จากสาเหตุดังกลําว ทางจังหวัดควรเรํงดําเนินการแก๎ไขโดยการรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ให๎เกษตรกรใช๎
สารชีวภาพแทนสารเคมี อบรมให๎ความรู๎แกํเกษตรกรในการทําเกษตรแนวใหมํ สํ งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ ปรับปรุงพื้นที่เพื่อทําการเพาะปลูกตลอดทั้งปี สํงเสริมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตสารชีวินทรีย๑
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิจัยและพัฒนาสายพันธุ๑ของเมล็ดพันธุ๑พืชรํวมกับสถาบันการศึกษาและ
หนํวยงาน ที่เกี่ยวข๎อง พัฒนาดินและจัดหาพันธุ๑ พืชให๎เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก จัดหาตลาดกลางรองรับ
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ผลผลิตทางการเกษตรระหวํางผู๎ผลิตกับผู๎ซื้อโดยตรง รวมทั้งการจัดตั้งกลุํมเกษตรกรเพื่อให๎มีอํานาจตํอรอง
พํอค๎าคนกลาง เอาเปรียบเกษตรกรผู๎ผลิต และสร๎างระบบการบริหารจัดการน้ํา และระบบนิเวศน๑การกักเก็บน้ํา
ตามธรรมชาติ
3) ปัญหาด้านการท่องเที่ยว มีสาเหตุหลักดังตํอไปนี้
1) ขาดการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่องและทั่วถึง สํงผลให๎จํานวนนักทํองเที่ยวลดลง
รายได๎จากการทํองเที่ยวลดลง และนักทํองเที่ยวไมํรู๎ข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญและจุดเดํนในแตํละอําเภอ
2) ขาดการบริ หารจัดการทํองเที่ยวอยํางบูรณาการ อาทิ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด๎านการทํองเที่ยว ขาดข๎อมูลแนะนําแหลํงทํองเที่ยวอยํางชัดเจน ขาดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว และขาด
การประสานความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชน สํงผลให๎นักทํองเที่ยวมีน๎อยและไมํสามารถสร๎างรายได๎
จากการทํองเที่ยว
3) ขาดความเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรอยํางเป็นระบบและครบวงจร เชํน ชมสวนผลไม๎ ไรํ
นาสวนผสม ชมนาบัว ผลิตภัณฑ๑ OTOP สํงผลให๎ประชาชนขาดรายได๎จากการทํองเที่ยว ขาดแหลํงจําหนําย
สินค๎า และนักทํองเที่ยวไมํประทับใจในสถานที่ทํองเที่ยว
4) ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สินค๎าในท๎องถิ่นให๎โดดเดํน และเป็นเอกลักษณ๑ระดับประเทศ รวมทั้งขาด
การขยายชํองทางการจําหนํายและแปรรูปผลิตภัณฑ๑ สํงผลให๎ผลิตภัณฑ๑ในท๎องถิ่นยังไมํเป็นที่รู๎จักในระดับประเทศ
ไมํสามารถสร๎างมูลคําเพิ่ม และขาดความเป็นเอกลักษณ๑ จึงทําให๎ไมํสามารถสร๎างแบรนด๑ได๎อยํางโดดเดํน
5) ขาดความตํอเนื่องในการสํงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น สํงผลให๎ประเพณีและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นสูญหาย
จากสาเหตุดังกลําว ทางจังหวัดควรเรํงดําเนินการแก๎ไขโดยบูรณาการความรํวมมือเพื่อพัฒนาการ
ทํองเที่ยวระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพิ่มชํองทางประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยว จัดตั้ง
ศูนย๑ประสานงานการทํองเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ๑ OTOP ให๎ได๎มาตรฐานและจัดหาชํองทางการจําหนํายสินค๎า
ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และอินเตอร๑เน็ต เป็นต๎น
ปัญหาด้านสังคม
1) ปัญหาด้านการศึกษา มีสาเหตุจากการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สํงผลให๎
คะแนนวัดผลการศึกษาต่ํากวํามาตรฐาน และประชาชนไมํได๎ศึกษาตํอในระดับสูง สํงผลให๎ขาดความรู๎ในการ
พัฒนาอาชีพ ซึ่งควรดําเนินการแก๎ไขโดยเพิ่มแรงจูงใจแกํบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให๎มีบุคลากรทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น และพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรเพื่อประกอบอาชีพสําหรับประชาชน
2) ปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัย มีสาเหตุจากประชาชนขาดความเข๎าใจด๎านการดูแลสุขภาพ
ทําให๎สูญเสี ยคํารักษาพยาบาลและการเดินทาง นอกจากนี้ จํานวนแพทย๑พยาบาล อุปกรณ๑ทางการแพทย๑
ไมํเพียงพอ สํงผลให๎การดูแลผู๎ปุวยและการบริการทางการแพทย๑ไมํทั่วถึง และการให๎บริการรักษาไมํมีคุณภาพ
รวมทั้งสังคมเริ่มก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ โดยผู๎สูงอายุที่มีเพิ่มขึ้นทําให๎เสียคําใช๎จํายในการดูแล และสวัสดิการ
ตําง ๆ ที่เพิ่ มมากขึ้น ซึ่ งควรดําเนิ น การแก๎ไขโดยประชาสั มพันธ๑ให๎ ค วามรู๎ประชาชนเกี่ยวกั บโรคพื้นฐาน
และสุ ข อนามั ย และใสํ ใ จในเรื่ อ งของสุ ข ภาพ อบรมเพิ่ ม ศั ก ยภาพให๎ แ กํ เ จ๎ า หน๎ า ที่ ส าธารณสุ ข ประจํ า
โรงพยาบาลและสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจํ า ตํา บล หนํ ว ยงานที่ เ กี่ย วข๎ อ งให๎ ค วามรู๎ กั บประชาชนกํ า จัด แหลํ ง
เพาะพันธุ๑ยุงลายแกํผู๎นําท๎องที่ ผู๎นําท๎องถิ่น และประชาชนในชุมชน ตลอดจนสํงเสริมกิจกรรมด๎านสุขภาพให๎แกํ
ประชาชนอยํางตํอเนื่อง
3) ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งมีสาเหตุจากการมีผู๎จําหนํายและเสพยาเสพติ ดอยูํ
ในพื้นที่ การขยายตัวของประชากรแฝงหรือแรงงานตํางด๎าว เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงตํอการติดยาเสพติด
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ซึ่งสร๎างปัญหาให๎กับคนในชุมชน ความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ปัญหาวํางงาน ปัญหาอาชญากรรม
และปัญหาครอบครัว ประกอบกับพื้น ที่ในบางหมูํบ๎านตําบลเป็นเส๎นทางเชื่อมตํอเขตพื้นที่จังหวัดอื่น ทําให๎
สะดวกตํอการขนสํงเคลื่อนย๎ายยาเสพติด ซึ่งควรดําเนินการแก๎ไขโดยอบรมและเผยแพรํเกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติด สํงเสริมให๎ชุมชน/ หมูํบ๎านชํวยกันดูแลเฝูาระวังไมํให๎มีการแพรํระบาด และสร๎างเครือขํายกับตําบลใกล๎เคียง
และจั ดกิจ กรรมสร๎างความรั กความอบอุํนในครอบครัว รวมทั้งการบังคับใช๎กฎหมายอยํางจริงจังเข๎มงวด
และแก๎ไขกฎหมายให๎มีบทลงโทษที่สูงขึ้น
4) ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งมีสาเหตุจากการจัดชํอง
จราจรไมํเหมาะสม ทําให๎เกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง เด็กวัยรุํนแขํงรถบนถนน ทําให๎เกิดเสียงดัง ผู๎ใช๎รถใช๎ถนนได๎รับ
ความเดือดร๎อนและกํอให๎เกิดอุบัติทางท๎องถนน รวมทั้งขาดระบบการปูองกันการเกิดอัคคีภัย และขาดถังเคมี
ดับเพลิงประจําแตํละหมูํบ๎าน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ชํวงฤดูร๎อนมีความเสี่ ยงตํอการเกิดปัญหาไฟฟูาลัดวงจรจาก
เครื่ องใช๎ไฟฟู า ซึ่งควรดําเนิ น การแก๎ไขโดยกําหนดให๎ เ จ๎าหน๎า ที่บังคับ ใช๎กฎหมายอยํ างเครํ งครัด และการ
เตรียมพร๎อมรองรับและปูองกันการเกิดอัคคีภัย
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ปัญหาด้านน้าเสีย คูคลองตื้นเขิน และอุทกภัย มีสาเหตุดังตํอไปนี้
1.1 การปลํอยน้ําเสียจากเขตชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมและการใช๎สารเคมีในภาคการเกษตร
สํงผลให๎น้ําเนําเสีย เป็นแหลํงแพรํพันธุ๑ของเชื้อโรค น้ําที่จะใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอและไมํมีคุณภาพ ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง สัตว๑น้ําบางชนิดสูญพันธุ๑ และมีผลกระทบตํอการประมง
1.2 คูคลองแมํน้ําตื้นเขินเนื่องจากมีผักตบชวาหนาแนํน และสิ่งปฏิกูลที่ประชาชนทิ้งในคูคลอง สํงผล
กระทบตํอการทํองเที่ยวทางน้ํา และทําให๎การคมนาคมขนสํงทางน้ําลําช๎าเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ํา
ตลอดจนการไหลเวียนของน้ําลดลงสํงผลกระทบตํอการเกิดน้ําล๎นตลิ่งในฤดูน้ําหลาก
1.3 การเกิดอุทกภัยสํงผลให๎พื้นที่ทางการเกษตรได๎รับความเสียหาย
จากสาเหตุดังกลําว จังหวัดควรเรํงดําเนินการแก๎ไขปัญหาโดยบังคับใช๎กฎหมายด๎านสิ่งแวดล๎อม
อยํ างเครํ งครั ดกับ ฟาร๑ มเลี้ย งสั ตว๑และโรงงานที่ปลํ อยสิ่ งเนําเสี ยลงแหลํ งน้ํา ประสานงานไปยังหนํว ยงาน
ที่เกี่ยวข๎องให๎ตรวจสอบกํากับดูแลอยํางเครํงครัด กําหนดให๎โรงงานมีบํอบําบัดน้ําเสี ยที่ได๎มาตรฐานกํอนปลํอย
น้ําลงสูํลําคลองสาธารณะ นอกจากนี้ ยังควรให๎ความสําคัญกับการขุดลอกคูคลองสาธารณะตําง ๆ เพื่อให๎น้ํา
ไหลผํานได๎สะดวก รณรงค๑สร๎างความตระหนักให๎กับประชาชนเรื่องการทิ้งขยะในแมํน้ํา การนําผักตบชวาไปทําปุ๋ย
หมั ก หรื อ การแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ จั ก สาน รวมทั้ ง บู ร ณาการความรํ ว มมื อ กั บ หนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง
และกรมชลประทานรํวมแก๎ไขปัญหาอุทกภัยทั้งระบบ
2) ปัญหาด้ า นมลพิษในชุมชน มีส าเหตุจากขยะมีปริมาณมาก สํ งกลิ่ นเหม็น และสํ งผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อม และสุขภาพประชาชนที่อยูํใกล๎เคียง รวมทั้งสภาวะโลกร๎อน ระบบนิเวศน๑ถูกทําลาย สํงผลให๎
ภูมิอากาศไมํเป็นไปตามฤดูกาล รวมทั้งเกษตรกรเผาอ๎อยและฟางข๎าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว ควันและฝุุนละอองจาก
การเผากํอให๎เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ ซึ่งควรแก๎ไขปัญหาโดยปรับปรุงระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะให๎
ได๎มาตรฐาน รณรงค๑ให๎ประชาชนเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะอยํางเหมาะสม สร๎างโรงงานกําจัดขยะที่มี
คุณภาพ ตลอดจนรณรงค๑ให๎ความรู๎แกํเกษตรกรเกี่ยวกับภาวะโลกร๎อน มลภาวะทางอากาศ และปรากฎการณ๑
ก๏าซเรือนกระจก รวมทั้งให๎ความรู๎ในการแปลงใบอ๎อยและฟางข๎าวมาเป็นปุ๋ยอินทรีย๑ และปลูกจิตสํานึกในการ
ปลูกต๎นไม๎และอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
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3) ปัญหาด้านน้ากัดเซาะตลิ่ง ซึ่งอาจกํอให๎เกิดปัญหาถนนพังได๎ในอนาคต โดยเมื่อมีการกัดเซาะ
ตลิ่ง จะสํงผลให๎ตลิ่งถนนข๎างคลองพัง คูคลองตื้นเขิน และเกิดอุบัติเหตุงํายขึ้น ซึ่งควรดําเนินการแก๎ไขโดยการ
เปลี่ยนทางน้ําไปลงตรงจุดที่มีทํอระบายน้ํา หรือทํากําแพงกันดิน ปูองกันน้ําไหล หรือปลูกหญ๎าแฝก เป็นต๎น
ตารางดังตํอไปนี้ได๎สรุปรายละเอียดประเด็นปัญหาและความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ โดย
แสดงปัญหาความต๎องการของประชาชน และแนวทางแก๎ไขปัญหา โดยระบุพื้นที่ที่ประสบปัญหาโดยตรง
ตาราง 1-61 สรุปปัญหาและความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม
ปัญหา/ความต้องการ

พื้นที่ประสบปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

ประเด็น 1 ด้านเศรษฐกิจ
1.1 โครงสร้างพื้นฐาน
ถนนและการจราจร
1) ถนนร๎าวและชํารุด เป็นหลุม เป็นบํอ
สํงผลให๎รถที่สัญจร ไป–มา เกิดอุบัติเหตุ
และต๎องซํอมแซมถนนบํอยครั้ง
นอกจากนี้ ยังทําให๎การขนสํงลําช๎า เกิด
ความเสียหายตํอพืชผลทางการเกษตร

อาเภอเมือง
ถนนเส๎นหลักในหมูํบ๎านตํอไปนี้
- ม. 1, 4 ต.ถนนขาด, ต.วังตะกู
- ม. 1-14 ต.สระกะเทียม
- ม. 4,5,6,8,9,10 ต.บางแขม
- ม. 1-6 ต.สวนปุาน ม. 1-7
อาเภอสามพราน
- ถนนสายสิงขรพัฒนา ระยะทาง 3 กม.
เชื่อมระหวํางหมูํที่ 5,6,และ หมูํ 11 ต.
ตลาดจินดา
- ถนนบางเตยซอย 4 เชื่อมระหวํางไรํขิงทรงคนอง และปิ่นเกล๎า-นครชัยศรี
บริเวณ ม.4 ต.บางเตย
อาเภอนครชัยศรี
- สายทางหลวงจากอําเภอดอนตูม ไป
อําเภอนครชัยศรี ทางหลวงหมายเลข
3233 บริเวณ ต.สามงําม ต.ดอนพุทรา
ต.บ๎านหลวง อําเภอดอนตูม ถึง ต.วัด
ละมุด
อาเภอบางเลน
-ถนนสายบางเลน - บางหลวง
-ถนนบางภาษี - ศาลายา
-ถนนบางหลวง - ห๎วยมํวง
-ถนนสายบางเลน – ปทุมธานี (346)
-ถนนสายบางเลน – ดอนตูม
2) รถบรรทุกเข๎ามามากเนื่องจาก อ.
อาเภอกาแพงแสน
กําแพงแสนมีธุรกิจบํอทราย บํอดิน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน
คํอนข๎างมาก ทําให๎ถนนชํารุดเสียหายและ อาเภอพุทธมณฑล
การจราจรติดขัด
- ถนนศาลายา-บางภาษี เขตเทศบาล
ต.คลองโยง
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- เพิ่มมาตรการและบทลงโทษที่
เครํงครัดในการตรวจการสร๎างถนน
- ควบคุมน้ําหนักของรถบรรทุกที่วงิ่
ผํานถนน
- ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรและถนน
ตลอดเส๎นทางเพื่อให๎ได๎มาตรฐาน
สามารถรองรับน้ําหนักรถบรรทุกได๎
- ติดตั้งกล๎อง CCTV เพื่อตรวจจับ
รถบรรทุกที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐาน

- สร๎างถนนเลี่ยงเมืองโดยไมํผําน
อําเภอบางเลน

- สร๎างถนนทางเลี่ยงเมืองเพื่อ
ระบายการจราจรติดขัด (Bypass)
- บังคับใช๎กฎหมายจราจรอยําง
เครํงครัด
- กํอสร๎างทางเท๎าตลอดเส๎นทาง
- เพิ่มสัญญาณไฟจราจรพื้นที่จุดเสี่ยง

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ปัญหา/ความต้องการ

พื้นที่ประสบปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(บริเวณแยกทางเข๎ากันตนาฯ)
3) ผิวการจราจรชํารุด ทําให๎ไมํสะดวกใน อาเภอนครชัยศรี
- ปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ชํารุด
การสัญจร และการขนสํงสินค๎าทางการ -หมูํ 1-8 ต.แหลมบัว หมู1ํ ต.วัดละมุด - มีมาตรการการบังคับใช๎กฎหมาย
เกษตร
-หมูํ 3,4 ต.วัดสําโรง หมู1ํ -4 ต.พะเนียด ที่เป็นรูปธรรม
การเกิดอุบัตเิ หตุทางถนน และมลพิษจาก -หมูํ 1 ต.งิ้วราย หมูํ 1 ต.ศรีมหาโพธิ์
- กํอสร๎างเขื่อนกันดินเพื่อปูองกัน
ฝุุนละออง
-หมูํ 1-4 ต.ไทยาวาส หมู1ํ -5 ต.โคกพระ ถนนชํารุด
เจดีย๑
- ต.บางระกํา ต.ทําพระยา
4) ขาดเกาะกลางถนน ไมํมีสญ
ั ญาณไฟ
อาเภอพุทธมณฑล
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
จราจรตามแยกจุดเสี่ยง พื้นผิวจราจร
- ถนนเส๎นศาลายา-นครชัยศรี
สะพานลอย ทางม๎าลาย เกาะกลาง
ชํารุดสํงผลให๎เกิดอุบัติเหตุบํอยครัง้
- บริเวณแยกทางเข๎าวัดสุวรรณาราม ม. ถนน และควรมีการกําหนดจุดกลับรถ
3 ต.มหาสวัสดิ์
ที่ชัดเจน
- บริเวณแยกทางเข๎าหมูํบ๎านเอื้ออาทร 3
ม. 3 ต.มหาสวัสดิ์ ถึง ต.ทรงคะนอง
- บริเวณแยกทางเข๎า อบต.ศาลายา
ถนนศาลายา-บางภาษี
5) ถนนแคบ ผิวทางจราจรไมํเพียงพอใน อาเภอสามพราน
-ขยายชํองจราจรบนสะพาน เพราะ
การสัญจร สํงผลให๎ไมํสะดวกและไมํ
- สะพานข๎ามคลองบางช๎าง บริเวณ
เป็นสะพานหลักที่เป็นเส๎นทาง
ปลอดภัยในการใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรไป- หมูํ 3 ต.บางช๎าง
คมนาคมขนสํงของชุมชนต.บางช๎าง
มา เกิดอุบัตเิ หตุบํอย และขาดความ
และ ต.คลองจินดา
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
อาเภอดอนตูม
-ขยายชํองจราจรบนถนน
- ต.ลําเหย หมูํที่ 7,9,12,14
- ต.ห๎วยด๎วน หมูํที่ 5
อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
นาเพื่อการอุปโภค บริโภค
1) น้ําบาดาลมีฝุนตะกอนปะปนอยูํ และ อาเภอเมือง
- สร๎างถังเก็บน้ําสํารอง พร๎อมระบบ
ทํอเมนประปาเกํา รวมทั้งมีตะกอนเกาะ - ต.วังบํอพลับ, ม.1,2,8,9
กรองน้ําที่ได๎มาตรฐาน
อยูํในทํอสํงน้ํา สํงผลให๎เกิดปัญหาสุขภาพ - ต.ทัพหลวง ต.สระกะเทียมทุกหมูํ
น้ําเหม็น โรคผื่นคัน และภูมิแพ๎
- ต.วังตะกู ต.มาบแค
2) น้ําประปาไมํไหลและไมํได๎มาตรฐาน
สํงผลกระทบตํอการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การบริโภค

อาเภอเมือง
-ต.หนองปากโลง
ม. 1-6 ต.สวนปุาน ต.สามควายเผือก
ม. 1-10 ต.หนองปากโลง
ม. 1,3 ต.วังเย็น
3) น้ําประปาไหลอํอนทําให๎แรงดันในการ อาเภอนครชัยศรี
สํงน้ําไมํเพียงพอและไมํทั่วถึง รวมทั้ง
-หมูํที่ 2,5,7 ต.แหลมบัว
ประสบปัญหาน้ําเค็ม ทําให๎ประชาชนไมํมี
น้ําประปาอยํางเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ
อาเภอกาแพงแสน
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- สร๎างหอถังประปาหมูํบ๎านที่ได๎
มาตรฐาน

- ปรับปรุงทํอเมนให๎มีขนาดใหญํขนึ้
เนื่องจากทํอเมนประปาเดิมมีขนาด
เล็ก สํงผลให๎แรงดันในการสํงน้ําไมํ
เพียงพอและไมํทั่วถึง และทํอเมนอุด
ตัน เนื่องจากเป็นทํอเหล็กและใช๎มา
เป็นระยะเวลานาน
- สํารวจและเจาะบํอน้ําบาดาลเพิม่

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ปัญหา/ความต้องการ

พื้นที่ประสบปัญหา
- ม. 11 ต.ห๎วยขวาง
- ต.ทุํงขวาง ต.วังน้ําเขียว ต.ห๎วยมํวง
ต.สระสีม่ ุม ต.สระพัฒนา ต.รางพิกุล
และ ต.ทุํงกระพังโหม
4) ประปาสํวนภูมิภาคไมํมีในพื้นที่เขต
อาเภอดอนตูม
อําเภอดอนตูม ทําให๎ประชาชนขาด
- ต.ลําเหย ต.ห๎วยพระ ต.สามงําม
ทางเลือกในการอุปโภค-บริโภคน้ําที่มี
ต.ลําลูกบัว ต.ดอนรวก ต.ห๎วยด๎วน
คุณภาพ
ต.ดอนพุทรา ต.บ๎านหลวง
5) ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค เนื่องจาก อาเภอสามพราน
ปัญหาภัยแล๎ง รวมทั้งประชากร ครัวเรือน - หมูํ 5,6,7,8,
โรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นจํานวนมาก - หมูํ 10 ต.ทําตลาด
จึงสํงผลตํอความต๎องการการใช๎น้ําเพิ่ม อาเภอบางเลน
มากขึ้น
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
อาเภอดอนตูม
- ต.ลําเหย ต.ห๎วยพระ ต.สามงําม
ต.ลําลูกบัว ต.ดอนรวก ต.ห๎วยด๎วน
ต.ดอนพุทรา ต.บ๎านหลวง
ไฟฟ้า
1) พื้นที่เขตชุมชนและเส๎นทางคมนาคม อาเภอเมือง
บางจุดมีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะไมํ
- ม.2-5 ต.หนองงูเหลือม
ทั่วถึง สํงผลให๎เกิดอุบัตเิ หตุหรือ
- ต.สนามจันทร๑ ต.ทัพหลวง
อาชญากรรม
- ม. 2, 5, 6 และ 8 ต.ลําพญา
2) ไฟสํองสวํางสาธารณะไมํทั่วถึงทุก
หมูํบ๎านและจุดเสี่ยง สํงผลให๎ประชาชน
ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน เกิด
อาชญากรรม ลักขโมย แหลํงมั่วสุม และ
อุบัติเหตุ

อาเภอพุทธมณฑล
- ถนนเส๎นเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ม.1
ต.มหาสวัสดิ์
- ถนนศรีกมล ทางเข๎าม.ราชภัฏสวน
สุนันทา(วิทยาเขตศาลายา) ต.คลองโยง
อาเภอกาแพงแสน
-ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน
อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน

1.2 การประกอบอาชีพภาคเกษตร
1) เกษตรกรใช๎สารเคมีในการผลิต ทําให๎
สารเคมีตกค๎างในดิน ดินเสื่อมสภาพ สัตว๑
น้ําตาย สํงผลให๎ผลผลิตลดลง ต๎นทุนสูง
รายได๎น๎อย รวมทั้งมีผลกระทบตํอสุขภาพ
ของประชาชน

อาเภอเมือง
- ม. 1-11 ต.บ๎านยาง
- ม. 1-6 ต.สวนปุาน
- ต.บางแขม, ต.ทัพหลวง ต.วังตะกู
อาเภอสามพราน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอสามพราน
2) เกษตรกรขาดความรู๎ในการพัฒนาด๎าน อาเภอเมือง
การเกษตร สํงผลให๎ได๎ผลผลิตน๎อย และ ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอเมืองนครปฐม
กระทบตํอคุณภาพชีวิต เกิดปัญหา
อาเภอกาแพงแสน
สุขภาพ
-ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน
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แนวทางแก้ไขปัญหา
และจัดทําระบบประปาผิวดิน

- ขยายพื้นที่การให๎บริการของ
ประปาสํวนภูมภิ าคในเขตพื้นที่
อําเภอดอนตูม
- ขุดเจาะบํอน้ําบาดาล พร๎อมหอถัง
ประปาหมูํบ๎าน
- จัดทําระบบประปาผิวดิน

- ดําเนินการจัดทําหนังสือให๎
ผู๎รับผิดชอบดําเนินการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะในชุมชน
- ชุมชนชํวยกันออกคําใช๎จํายเพื่อ
ดําเนินการติดตั้งไฟฟูาในจุดเสี่ยง
- การขยายเขตไฟฟูาพร๎อมติดตั้งไฟ
ทางสาธารณะ

- ใช๎สารเคมีตามเกณฑ๑มาตรฐาน
- รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ให๎เกษตรกร
ใช๎สารชีวภาพแทนสารเคมี
- สํงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ
- อบรมให๎ความรู๎แกํเกษตรกร โดย
นักวิชาการเกษตร

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ปัญหา/ความต้องการ
พื้นที่ประสบปัญหา
3) เกษตรกรขาดองค๑ความรู๎และประสบ อาเภอบางเลน
ปัญหาข๎าวดีด ข๎าวเด๎ง เกิดขึ้น มีการจํากัด - ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
การใช๎พันธุ๑ข๎าวปลูก
4) ต๎นทุนการผลิต เชํนปุ๋ย ยาฆําแมลง
เพื่อกําจัดศัตรูพืช อยํางไรก็ตาม ศัตรูพืช
ชนิดใหมํ ๆ เกิดขึ้นที่ทนทานตํอยาปราบ
ศัตรูพืชและคําแรงงานของเกษตรกรสูง
สํงผลให๎มีผลผลิตน๎อย ผลผลิตมีสารเคมี
ตกค๎าง ขายได๎ราคาไมํดี ดินเสื่อมสภาพ
เปรี้ยว เค็ม เกษตรกรมีรายได๎ลดลงและ
หนี้สินเพิ่มขึ้น

อาเภอนครชัยศรี
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี
อาเภอกาแพงแสน
-ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน

อาเภอพุทธมณฑล
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล
อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
5) ขาดตลาดจําหนํายผลผลิตด๎าน
การเกษตร ราคาตกต่ํา ไมํแนํนอน ไมํมี
ตลาดรองรับ และขาดการสํงเสริม
ผลิตภัณฑ๑การเกษตรในชุมชน สํงผล
กระทบให๎เกษตรกรขาดรายได๎
6) น้ําเค็ม น้ํากรํอย ทําให๎พื้นดินเค็ม
สํงผลให๎สวนผักประสบปัญหา ซึ่งมีสาเหตุ
จากน้ําจากบํอกุ๎ง บํอกบ และน้ําบาดาลที่
ปลํอยลงคลอง
7) แหลํงน้ําคลองชลประทาน และคูคลอง
ตื้นเขิน และเกษตรกรสูบน้ําใต๎ดินทํา
เกษตรจํานวนมาก ทําให๎แหลํงน้ํา
ธรรมชาติลดน๎อยลงทุกปี สํงผลให๎มีน้ําไมํ
เพียงพอในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร
8) น้ําทํวมขัง ทํอระบายน้ําอุดตัน เนื่องจาก
อ. กําแพงแสนเป็นที่ราบลุํม เมื่อมีฝนตกชุก
จึงเกิดน้ําทํวมขังงําย นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ผักตบชวาและดินสไลด๑ทําให๎คลองระบาย
น้ําตื้นเขิน สํงผลให๎เกษตรกรที่ทํา
การเกษตรประสบปัญหา
9) พื้นที่อําเภอบางเลนมีแมํน้ําทําจีนไหล
ผําน เมื่อถึงฤดูน้ําหลากจึงประสบปัญหา

อาเภอเมือง
- ม. 1,3,4,5,6,7 ต.ห๎วยจระเข๎
- ต.หนองงูเหลือม ต.วังตะกู
- ม. 1-7 ต.ธรรมศาลา ต.หนองงูเหลือม

แนวทางแก้ไขปัญหา
- ตรวจสุขภาพดินโดยประสานกรม
พัฒนาที่ดิน
- ปรับปรุงพื้นที่เพื่อทําการเพาะปลูก
ตลอดทั้งปี
-ให๎ความรู๎การทําเกษตรแนวใหมํ
- สํงเสริมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
- สํงเสริมการผลิตสารชีวินทรีย๑
- สํงเสริมการถํายทอดความรู๎แกํ
เกษตรกรเพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ
- สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
- พัฒนาดินและจัดหาพันธุ๑พืชให๎
เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก
- วิจัยและพัฒนาสายพันธุ๑ของเมล็ด
พันธุ๑พืชรํวมกับสถาบันการศึกษา
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
- จัดหาตลาดกลางรองรับผลผลิต
ทางการเกษตรระหวํางผูผ๎ ลิตกับผู๎
ซื้อโดยตรง
- จัดตั้งกลุํมเกษตรกรเพื่อให๎มี
อํานาจตํอรองพํอค๎าคนกลางเอา
เปรียบเกษตรกรผูผ๎ ลิต
- ปลูกฝังการบริโภคสินค๎าเกษตรไทย

อาเภอเมือง
- หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาจัด
- หมูํ 9 ต.มาบแค
ระเบียบการปลํอยน้ําลงคลอง
- หมูํ 7 ต.ทัพหลวง โดยเฉพาะบริเวณที่
ติด ต. ห๎วยขวาง อําเภอกําแพงแสน
อาเภอเมือง
- ปลูกพืชใช๎น้ําน๎อย และอายุสั้น
- ม. 1-14 ต.สระกะเทียม
อาเภอกาแพงแสน
-ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน
อาเภอกาแพงแสน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน

-ดําเนินการขุดลอกคูคลองทุกปี

อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน

-ขุดลอกแมํน้ําทําจีน
- กําจัดผักตบชวา
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ปัญหา/ความต้องการ
อุทกภัย น้ําทํวมขัง น้ําล๎นตลิ่ง สํงผลให๎
พื้นที่ทางการเกษตร ถนน บ๎านเรือน
ได๎รับความเสียหาย
10) เกษตรกรอาชีพทํานาไมํมีที่ดิน
ครอบครองเป็นของตนเอง ที่นาสํวนมาก
เป็นที่นาเชําโดยมีนายทุนกว๎านซื้อที่ดินของ
เกษตรกร สํงผลให๎พื้นที่ทําการเกษตรลด
น๎อยลง
11) เกษตรกรขาดแหลํงเงินทุน และ
ประสบปัญหาหนีส้ ินในระบบ สํงผลให๎ขาด
แคลนเงินลงทุนการเกษตรกรรม
12) เกษตรกรขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตร ทําให๎ผลผลิตตกต่ําและ
เกษตรกรขาดรายได๎
1.3 การท่องเที่ยว
1) ขาดการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยว
อยํางตํอเนื่องและทั่วถึง สํงผลให๎จํานวน
นักทํองเที่ยวลดลง รายได๎จากการทํองเที่ยว
ลดลง และนักทํองเที่ยวไมํรู๎ข๎อมูลแหลํง
ทํองเที่ยวที่สําคัญและเป็นจุดเดํนของอําเภอ

2) ขาดการบริหารจัดการทํองเที่ยวอยําง
บูรณาการ อาทิ ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด๎านการทํองเที่ยวขาด
ข๎อมูลแนะนําแหลํงทํองเที่ยวอยํางชัดเจน
ขาดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว และ
ขาดการประสานความรํวมมือระหวําง
ภาครัฐและภาคเอกชน สํงผลให๎
นักทํองเที่ยวมีน๎อยและไมํสามารถสร๎าง
รายได๎จากการทํองเที่ยว
3) ขาดความเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตรอยํางเป็นระบบและครบวงจร เชํน
ชมสวนผลไม๎ ไรํนาสวนผสม ชมนาบัว
ผลิตภัณฑ๑ OTOP สํงผลให๎ประชาชนขาด
รายได๎จากการทํองเที่ยว ขาดแหลํง
จําหนํายสินค๎า และนักทํองเที่ยวไมํ
ประทับใจ ในสถานที่ทํองเที่ยว

พื้นที่ประสบปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน

- กําหนดโซนนิ่งพื้นที่เพื่อการเกษตร

อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน

- สํงเสริมอาชีพแกํเกษตรกร
เพื่อให๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
-สร๎างระบบการควบคุมการเงิน
ที่เข๎มแข็งโดยพัฒนากลุมํ เกษตรกร
-สร๎างระบบการบริหารจัดการน้ํา
ทั้งระบบ
-สร๎างระบบนิเวศน๑การกักเก็บน้ํา
ตามธรรมชาติ

อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน

อาเภอสามพราน
- ต.บางช๎าง
- ต.คลองจินดา
- เกาะลัดนางแทํน ต.ทรงคนอง, ไรํขิง
อาเภอนครชัยศรี
ทุกพื้นที่ในอําเภอนครชัยศรี
อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
อาเภอกาแพงแสน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน

อาเภอพุทธมณฑล
- จุดลงเรือทําน้ําหน๎าวัดสุวรรณาราม
- นาบัวบ๎านลุงแจํม ม.3 ต.มหาสวัสดิ์
- ศูนย๑ OTOP บ๎านศาลายาดิน ม.3
ต.มหาสวัสดิ์
- สวนผลไม๎และไรํนาสวนผสม (ปูาแจ๐ว)
ม.1 ต.ศาลายา
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- ขอความรํวมมือไปยังการทํองเที่ยว
แหํงประเทศไทย และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
- จัดเวทีแสดงความคิดเห็นระหวําง
หนํวยงานภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาชน
- ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑และ
แผนผังแหลํงทํองเที่ยว
- เพิ่มชํองทางประชาสัมพันธ๑ เชํน
สื่อสิ่งพิมพ๑ อินเตอร๑เน็ต
- จัดเวทีระดมสมองเพื่อพัฒนา
การทํองเที่ยวระหวํางภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน

- จัดตั้งศูนย๑ประสานงานการ
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อบูรณาการ
แหลํงทํองเที่ยวที่กระจัดกระจาย
ในแตํละตําบล
- จัดทําแผนบูรณาการการทํองเทีย่ ว
เชิงเกษตรอยํางเป็นระบบ โดยมี
หนํวยงานกลางรับผิดชอบ

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ปัญหา/ความต้องการ
4) ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สินค๎าใน
ท๎องถิ่นให๎โดดเดํน และเป็นเอกลักษณ๑
ระดับประเทศ รวมทั้งขาดการขยายชํอง
ทางการจําหนํายและแปรรูปผลิตภัณฑ๑
สํงผลให๎ผลิตภัณฑ๑ในท๎องถิ่นยังไมํเป็นที่
รู๎จักในระดับประเทศ ไมํสามารถสร๎าง
มูลคําเพิ่ม และขาดความเป็นเอกลักษณ๑
จึงทําให๎ไมํสามารถสร๎างแบรนด๑ได๎อยํางโดด
เดํน
5) ขาดความตํอเนื่องในการสํงเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น เชํน
ประเพณีการทําบุญข๎าวจี่ วัฒนธรรมลาว
ครั่ง วัฒนธรรมไทยทรงดํา และข๎อจํากัด
ทางด๎านหลักเกณฑ๑ ระเบียบ และกฎหมาย
ของท๎องถิ่น สํงผลให๎ประเพณีและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นสูญหาย
6) การรวมกลุํมอาชีพของท๎องถิ่นตาม
แนวทางพระราชดําริขาดการสํงเสริมอยําง
ตํอเนื่อง สํงผลให๎การรวมกลุมํ ขาดความ
ยั่งยืน และตํอเนื่อง

พื้นที่ประสบปัญหา
อาเภอสามพราน
ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอสามพราน
อาเภอกาแพงแสน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน

แนวทางแก้ไขปัญหา
- จัดประชุมประชาพิจารณ๑รับฟัง
ความคิดเห็นจากผู๎ทเี่ กี่ยวข๎อง
- อบรมความรู๎ความเข๎าใจและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎ได๎
มาตรฐาน
- จัดประชุมสัมมนาระหวํางกลุํมผู๎ผลิต
และผู๎จําหนําย
- จัดหาชํองทางการจําหนํายสินค๎า
ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และออนไลน๑

อาเภอดอนตูม
- ต.ดอนรวก ต.ห๎วยด๎วน ต.ลําเหย
ต.ดอนพุทรา

- รณรงค๑สํงเสริมให๎ชุมชนมีความ
ภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น
รวมทั้งอนุรักษ๑ให๎คงอยูํตํอไปอยําง
ยั่งยืน เชํน การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ตําบล เป็นต๎น

อาเภอดอนตูม
- ต.ลําเหย ต.ห๎วยพระ ต.สามงําม
ต.ลําลูกบัว ต.ดอนรวก ต.ห๎วยด๎วน
ต.ดอนพุทรา ต.บ๎านหลวง

- สํงเสริมการรวมกลุมํ อาชีพกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง
เพื่อให๎กลุํมอาชีพของท๎องถิ่นมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น

อาเภอเมือง
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอเมือง

-พัฒนาหลักสูตรเพื่อประกอบอาชีพ
สําหรับประชาชน

อาเภอเมือง
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอเมือง

-รณรงค๑ให๎ผู๎ปกครองเอาใจใสํเรื่อง
การอํานหนังสือแกํเด็กและเยาวชน

อาเภอนครชัยศรี
ต.โคกพระเจดีย๑
ต.ดอนแฝก
ต.ไทยาวาส

- สรรหาบุคลากรที่มีความรู๎ความ
ชํานาญและสามารถสร๎างความ
เชื่อมั่นให๎กับผู๎ปกครองและชุมชน

อาเภอกาแพงแสน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน

- เพิ่มแรงจูงใจแกํบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อให๎มีบุคลากรทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น และพัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
- สํงเสริมสถาบันในพื้นที่ให๎มีคุณภาพ
- สํงเสริมผู๎ปกครองให๎มีจิตสํานึกรัก

ประเด็น 2 ด้านสังคม
2.1 การศึกษา
1) ประชาชนขาดความรู๎ และไมํได๎ศึกษา
ตํอในระดับสูง สํงผลให๎ขาดความรู๎ในการ
พัฒนาอาชีพ
2) เด็กและเยาวชนติดเทคโนโลยี ติดเกมส๑
ออนไลน๑ มากเกินไป โดยได๎รับอิทธิพลจากสื่อ
และบุคคลรอบข๎าง ทําให๎ไมํสนใจการอําน
หนังสือ สํงผลให๎การเรียนตกต่ํา และไมํมี
มนุษย๑สัมพันธ๑
3) ขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความชํานาญ
ในด๎านการศึกษา ทําให๎ผู๎ปกครองขาดความ
เชื่อมั่นตํอสถานศึกษาในพื้นที่ สถานศึกษา
จึงถูกยุบ และสํงผลให๎เด็กในพื้นที่ที่ยากจน
ขาดโอกาสในการศึกษา
4) ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ สํงผลให๎คะแนนวัดผลการศึกษาต่ํา
กวํามาตรฐาน
5) คํานิยมของผู๎ปกครองและนักเรียนไมํ
นิยมเรียนสถาบันการศึกษาใน

อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ปัญหา/ความต้องการ
ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ สํงผลให๎คําใช๎จําย
ในการศึกษา เพิ่มมากขึ้น ครอบครัวขาด
ความอบอุํน ขาดความปลอดภัยในการ
เดินทาง และจํานวนนักเรียนในโรงเรียนใน
พื้นที่มีน๎อย
2.2 สาธารณสุขและอนามัย
1) ประชาชนขาดความเข๎าใจด๎านการดูแล
สุขภาพ บริโภคสารปนเปื้อนจากผัก สํงผล
ให๎รํางกายได๎รับสารพิษ หากสะสมระยะ
ยาว ทําให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาพ
รํางกายร๎ายแรง
2) ผู๎ปุวยโรคพื้นฐาน (เบาหวาน ความดัน
หัวใจ) เพิ่มขึ้น และจํานวนแพทย๑พยาบาล
อุปกรณ๑ทางการแพทย๑ไมํเพียงพอ สํงผลให๎
การดูแลผู๎ปุวยและการบริการทาง
การแพทย๑ไมํทั่วถึง และการให๎บริการรักษา
ไมํมีคณ
ุ ภาพ
3) การก๎าวเข๎าสูํสังคมผูส๎ ูงอายุ โดย
ผู๎สูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทําให๎เสีย
คําใช๎จํายในการดูแล และสวัสดิการตําง ๆ
ที่เพิ่มมากขึ้น

4) ขาดการสํงเสริมกิจกรรมด๎านสุขภาพ
ของคนในหมูํบ๎าน/ชุมชน สํงผลให๎
ประชาชนมีสุขภาพไมํแข็งแรง มีเวลาวําง
และใช๎เวลาวํางหันไปรวมกลุํมมั่วสุมและ
กํอให๎เกิดปัญหายาเสพติดตามมา
2.3 การแพร่ระบาดของยาเสพติด
1) มีผู๎จําหนํายและเสพยาเสพติดอยูํใน
พื้นที่ เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงตํอการ
ติดยาเสพติด ซึ่งสร๎างปัญหาให๎กับคนใน
ชุมชน ความไมํปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน ปัญหาวํางงานอาชญากรรม
และปัญหาครอบครัว

พื้นที่ประสบปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
บ๎านเกิด
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
- สนับสนุนงบประมาณแกํสถานศึกษา

อาเภอเมือง
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอเมือง

- ประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎แกํประชาชน
เกี่ยวกับวิธีการล๎างผักที่ถูกต๎อง
- กําหนดให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ตรวจสอบการใช๎สารเคมี

อาเภอนครชัยศรี
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี
อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน

- ประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎ประชาชน
เกี่ยวกับโรคพื้นฐานและสุขอนามัย
และใสํใจในเรื่องของสุขภาพ
- อบรมเพิ่มศักยภาพให๎แกํเจ๎าหน๎าที่
สาธารณสุขประจําโรงพยาบาลและ
สํงเสริมสุขภาพประจําตําบล
- สร๎างหลักประกันด๎านรายได๎และ
สํงเสริมการออมวัยหลังเกษียณ
- สร๎างหลักประกันด๎านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
- สร๎างองค๑กรในการเรียนรู๎ของ
ผู๎สูงอายุ เชํน โรงเรียนผูส๎ ูงอายุ
- หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรสํงเสริม
กิจกรรมด๎านสุขภาพให๎แกํประชาชน
อยํางตํอเนื่อง

อาเภอนครชัยศรี
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี

อาเภอดอนตูม
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอดอนตูม

อาเภอเมือง
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอเมือง
อาเภอนครชัยศรี
- ทุกตําบลในอําเภอนครชัยศรี
อาเภอพุทธมณฑล
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล
อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
อาเภอดอนตูม
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอดอนตูม

96

- หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและประชาชน
ควรมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด
- อบรมและเผยแพรํเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด และจัดกิจกรรม
สร๎างความรักความอบอุํนใน
ครอบครัว
- ภาครัฐต๎องบังคับใช๎กฎหมายอยําง
จริงจังเข๎มงวด และแก๎ไขกฎหมาย
ให๎มีบทลงโทษที่สูงขึ้น
- การติดตั้งกล๎อง CCTV

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ปัญหา/ความต้องการ
2) การขยายตัวของประชากรแฝงหรือ
แรงงานตํางด๎าว และพื้นที่หมูํบ๎านตําบล
เป็นเส๎นทางเชื่อมตํอเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร
ทําให๎สะดวกตํอการขนสํงเคลื่อนย๎ายยาเสพ
ติด
3) พื้นที่ในอําเภอเป็นรอยตํอกับ
สุพรรณบุรีและกาญจนบุรีทําให๎มกี ารขน
ย๎ายยาเสพติดผํานชํองทางนี้งํายขึ้น

พื้นที่ประสบปัญหา
อาเภอสามพราน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอสามพราน

อาเภอกาแพงแสน
- ต.กระตีบ ต.ทุํงกระพังโหม ต.ดอนขํอย
- ต.หนองกระทุํม ต.ห๎วยหมอนทอง
- ต.ทุํงลูกนก

2.4 ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1) การจัดชํองจราจรไมํเหมาะสม ทําให๎เกิด อาเภอเมือง
อุบัติเหตุบํอยครั้ง
- ม. 6-8 ต.หนองดินแดง
2) ขาดระบบการปูองกันการเกิดอัคคีภัย อาเภอเมือง
และขาดถังเคมีดับเพลิงประจําแตํละ
- ม. 1-10 ต.หนองปากโลง
หมูํบ๎าน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ชํวงฤดูร๎อนมี - ต.วังเย็น, ม. 6-8 ต.หนองดินแดง
ความเสีย่ งตํอการเกิดปัญหาไฟฟูาลัดวงจร - ม. 2,3,5,7,8,9 ต.พระประโทน
จากเครื่องใช๎ไฟฟูา
3) เด็กวัยรุํนแขํงรถบนถนน ทําให๎เกิดเสียง อาเภอกาแพงแสน
ดัง ผู๎ใช๎รถใช๎ถนนได๎รับความเดือดร๎อนและ - ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน
กํอให๎เกิดอุบัติเหตุทางท๎องถนน

แนวทางแก้ไขปัญหา
- ชุมชน/หมูํบ๎านต๎องชํวยกันดูแลเฝูา
ระวังไมํให๎มีการแพรํระบาด และ
สร๎างเครือขํายกับตําบลใกล๎เคียง
- ผู๎นําท๎องที่จัดทําทะเบียนคุมแรงงาน
ตํางด๎าวและประชากรแฝง ให๎เป็น
ปัจจุบัน
- สํงเสริมให๎ประชาชนในพื้นที่ของตน
ดูแลสอดสํองผูจ๎ ําหนํายและผู๎เสพ
- บังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด
- ใช๎มาตรการทางสังคมจัดการทั้ง
ผู๎ค๎าและผูเ๎ สพยาเสพติด
- กําหนดให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบ
เข๎ามาดูแลแก๎ไขปัญหา
- แตํละหมูํบา๎ นควรมีถังดับเพลิงติดตั้ง
เพื่อเป็นการปูองกันอัคคีภัย

- กําหนดให๎เจ๎าหน๎าที่บังคับใช๎
กฎหมายอยํางเครํงครัด
- รณรงค๑ให๎ชุมชนชํวยตรวจสอบดูแล
และผูป๎ กครองควบคุมดูแลบุตรหลาน

ประเด็น 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 น้าเสีย คูคลองตื้นเขิน และอุทกภัย
1) การปลํอยน้ําเสียจากเขตชุมชน
และโรงงานอุตสาหกรรมและการใช๎
สารเคมีในภาคการเกษตร สํงผลให๎น้ําเนํา
เสีย เป็นแหลํงแพรํพันธุ๑ของเชื้อโรค น้ําที่
จะใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอและไมํมี
คุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
และไมํสามารถทําการประมงได๎เนือ่ งจาก
ทําให๎สัตว๑น้ํา บางชนิดสูญพันธุ๑

อาเภอเมือง
- ม.1-6 ต.ถนนขาด ต.วังตะกู ต.บํอพลับ
- ม.1,2,3, 4 ต.บางแขม ต.ดอนยายหอม
- ม.6-8 ต.หนองดินแดง ม.1-6 ต.สวนปุาน
- ม. 5 ต.หนองปากโลง
อาเภอสามพราน
- แหลํงน้ําธรรมชาติในทุกพื้นที่อําเภอ
อาเภอนครชัยศรี
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี
อาเภอพุทธมณฑล
- ม.3, 4 และ 7 ต.คลองโยง
- ม.4 ต.มหาสวัสดิ์
- ม.2, ม.3 ต.ศาลายา
อาเภอกาแพงแสน
- ต.กระตีบ ต.ห๎วยหมอนทอง ต.ทุงํ บัว
- ต.ห๎วยขวาง ต.ทุํงลูกนก ต.สระสีม่ ุม
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- บังคับใช๎กฎหมายด๎านสิ่งแวดล๎อม
อยํางเครํงครัดกับฟาร๑มเลี้ยงสัตว๑และ
โรงงานที่ปลํอยสิ่งเนําเสียลงแหลํงน้ํา
- ประสานงานไปยังหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องให๎มาตรวจสอบกํากับดูแล
อยํางเครํงครัด
- กําหนดให๎โรงงานมีบํอบําบัดน้าํ
เสียที่ได๎มาตรฐานกํอนปลํอยน้ําลงสูํ
ลําคลองสาธารณะ
- กําหนดให๎โรงงาน จัดให๎มรี ะบบ
กําจัดขยะพิษที่ถูกต๎องและได๎
มาตรฐาน

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ปัญหา/ความต้องการ

2) ประชาชนไมํรักษาสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่
และหมูํบา๎ นปลํอยน้ําเนําเสียโดยไมํมีการ
ผํานระบบบําบัด น้ําเสีย

3) คูคลองแมํน้ําตื้นเขินเนื่องจากมี
ผักตบชวาหนาแนํน และสิ่งปฏิกลู ที่
ประชาชนทิ้ง ในคูคลอง สํงผลกระทบตํอ
การทํองเที่ยว ทางน้ํา และทําให๎การ
คมนาคมขนสํงทางน้ําลําช๎าเนื่องจากมีสิ่ง
กีดขวางการไหลของน้ํา ตลอดจนการ
ไหลเวียนของน้ําลดลง สํงผลกระทบตํอ
การเกิดน้ํา ล๎นตลิ่งในฤดูน้ําหลาก
4) อุทกภัยทําให๎เกษตรกรในพื้นที่
ประสบปัญหา เนื่องจากพื้นที่ทางการ
เกษตรได๎รับความเสียหาย

พื้นที่ประสบปัญหา
- ต.กําแพงแสน ต.สระพัฒนา ต.ห๎วยมํวง
อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
อาเภอดอนตูม
- ต.ดอนพุทรา
อาเภอพุทธมณฑล
- ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล

แนวทางแก้ไขปัญหา

- การตรวจสอบจากหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องและบังคับใช๎กฎหมาย
อยํางจริงจัง
อาเภอบางเลน
-สร๎างระเบียบวินัยและจิตสํานึก
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
ในการรักษาสิ่งแวดล๎อม
-กําหนดธรรมนูญ ข๎อบัญญัติ หมูบํ ๎าน
ตําบลในการรักษาสิ่งแวดล๎อมอยําง
เครํงครัด
อาเภอสามพราน
- ขุดลอกคูคลองสาธารณะตํางๆ
- หมูํ1-11 ตําบลตลาดจินดา
เพื่อให๎น้ําไหลผํานได๎สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
อาเภอนครชัยศรี
- รณรงค๑สร๎างความตระหนักให๎กับ
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี
ประชาชนเรื่องการทิ้งขยะในแมํนา้ํ
อาเภอพุทธมณฑล
- ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล นําผักตบชวาไปทําปุย๋ หมัก หรือการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑จักสาน
อาเภอบางเลน
- กําหนดให๎หนํวยงานที่อยูํในพื้นที่ๆ
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
รับผิดชอบดําเนินการกําจัดผักตบชวา
อาเภอดอนตูม
อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอดอนตูม
อาเภอบางเลน
-การบริหารจัดการน้ําให๎เป็นไปตาม
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
แผนที่กรมชลประทานกําหนด
- หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและกรม
ชลประทานรํวมแก๎ไขปัญหาอุทกภัย
ทั้งระบบ

3.2 มลพิษในชุมชน
1) ขยะมีปริมาณมาก สํงกลิ่นเหม็น และ
อาเภอเมือง
สํงผล กระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และสุขภาพ - ม. 1-14 ต.สระกะเทียม
ของประชาชนที่อยูํใกล๎เคียง
- ม. 5-6 ต.บ๎านยาง
- ต.บางแขม ต.ทัพหลวง
อาเภอนครชัยศรี
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี
อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน
2) สภาวะโลกร๎อน ระบบนิเวศน๑ถกู ทําลาย อาเภอสามพราน
สํงผลให๎ภูมิอากาศไมํเป็นไปตามฤดูกาล - ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอสามพราน
รวมทั้งเกษตรกรเผาอ๎อยและฟางข๎าวในฤดู อาเภอกาแพงแสน
เก็บเกี่ยว ควันและฝุุนละอองจากการเผา - ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน
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- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
และกําจัดขยะให๎ได๎มาตรฐาน
- รณรงค๑ให๎ประชาชนเห็นความสําคัญ
ในการคัดแยกขยะอยํางเหมาะสม
- สร๎างโรงงานกําจัดขยะที่มีคณ
ุ ภาพ
- ใช๎จุลินทรีย๑ในการกําจัดขยะ
- รณรงค๑ให๎ความรู๎แกํเกษตรกร
เกี่ยวกับภาวะโลกร๎อน มลภาวะทาง
อากาศ และปรากฎการณ๑ก๏าซเรือน
กระจกรวมทั้งให๎ความรู๎แปลงใบ

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ปัญหา/ความต้องการ
กํอให๎เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ

พื้นที่ประสบปัญหา
อาเภอบางเลน
- ทุกตําบลในพื้นที่อําเภอบางเลน

3.3 น้ากัดเซาะตลิ่ง
1) น้ํากัดเซาะตลิ่ง ซึ่งอาจกํอให๎เกิดปัญหา อาเภอเมือง
ถนนพังได๎ในอนาคต โดยเมื่อมีการกัดเซาะ - ม. 6-8 ต.วังตะกู
ตลิ่ง จะสํงผลให๎ตลิ่งถนนข๎างคลองพัง
- ต.หนองดินแดง ต. ธรรมศาลา
สํงผลให๎ คูคลองตื้นเขิน และเกิดอุบัติเหตุ
งํายขึ้น ตอนฝนตกตรงจุดที่ต่ํา น้ําจะไหล
ลงมา ทําให๎เกิดปัญหาน้ําเซาะตลิ่ง

แนวทางแก้ไขปัญหา
อ๎อยและฟางข๎าวมาเป็นปุย๋ อินทรีย๑
- สํงเสริมให๎มีการปลูกต๎นไม๎
และปลูกจิตสํานึกในการปลูกต๎นไม๎
ในที่สาธารณะ
- เปลี่ยนทางน้ําไปลงตรงจุดทีม่ ีทํอ
ระบายน้ํา หรือทํากําแพงกันดิน
ปูองกันน้ําไหล หรือปลูกหญ๎าแฝก

จากประเด็น ปั ญหาและความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ ข๎างต๎น จังหวัดนครปฐมได๎ จัดลําดับ
ความสําคัญ ไว๎ดังนี้
ตาราง 1-62 ลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
ลําดับ
1
2
3
4
6
7
8

ปัญหา
ปัญหาด๎านการแพรํระบาดของยาเสพติด
แหลํงน้ําคลองชลประทาน และคูคลองตื้นเขิน
ปัญหาอุทกภัย น้ําทํวมขัง น้ําล๎นตลิ่ง
ปั ญ หาด๎ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย๑ สิ น ของ
ประชาชน เกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจร
ปัญหาด๎านน้ําเสีย
ปัญหาด๎านถนนและการจราจร มีสาเหตุมาจากถนนร๎าวและ
ชํารุด เป็นหลุม เป็นบํอ
ขาดตลาดจําหนํายผลผลิตด๎านการเกษตร
ต๎นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูง
ปัญหาด๎านน้ํากัดเซาะตลิ่ง
ปัญหาด๎านน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
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พื้นที่ประสบปัญหา
ทุกอําเภอ
ทุกอําเภอ
ทุกอําเภอ
ทุกอําเภอ
ทุกอําเภอ
ทุกอําเภอ
ทุกอําเภอ
ทุกอําเภอ
อําเภอเมืองนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม, อําเภอนคร
ชัยศรี, อําเภอกําแพงแสน, อําเภอ
ดอนตูม, อําเภอสามพราน, อําเภอ
บางเลน

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2558 - 2560 มีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ทราบ
วําผลการดําเนิ น งานที่ผํ านมามีการดําเนิ นการบรรลุ เปูาหมายที่กํ าหนดไว๎ในเปูาประสงค๑เ ชิงยุทธศาสตร๑
สามารถสรุปได๎ดังตารางตํอไปนี้
ตาราง 1-63 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2558-2560)
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพ
การเสริมสร๎างความ
ปลอดภัยและยกระดับ
มาตรฐานในการผลิต
การตลาด และการ
สํงออกสินค๎าเกษตร
และอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์
1.สินค๎าเกษตร
และอุตสาหกรรม
ของจังหวัดมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560/
ผลสัมฤทธิป์ ระเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
1. จากผลการรณรงค๑สํงเสริมเกษตรปลอดภัยในจังหวัด
สํงผลให๎แปลงที่ผํานการรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย ในปี พ.ศ. 2558-2559 มีจํานวนเทํากับ
3,315 แปลง/ฟาร๑ม โดยผํานการรับรองมาตรฐาน GAP
เทํากับ 1,498 แปลง ผํานการรับรองมาตรฐานอินทรีย๑
เทํากับ 56 แปลง และผํานการรับรองมาตรฐานกรมปศุ
สัตว๑ เทํากับ 1,761 ฟาร๑ม
โดยเฉพาะปี 2560 จังหวัดนครปฐม กําหนด
นโยบาย “ปีแหํงการบริโภคผักสด ผลไม๎ปลอดภัย
จังหวัดนครปฐม”โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
สูํระบบ GAP และการขยายผลเกษตรอินทรีย๑ Organic
มีการสํงเสริมการเพิ่มผลผลิตและการใช๎เทคโนโลยีที่
เหมาะสม และการสํงตํอผลผลิตสูํโรงพยาบาล ตลาด
เกษตรปลอดภัย ขยายผลสูตํ ลาดบนและร๎านอาหาร
สุขภาพ และผลิตภัณฑ๑ผักและผลไม๎ปลอดภัยสําหรับ
ประชาชน

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/
ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1.กระแสความต๎องการบริโภคสินค๎า
เกษตรปลอดภัยในระดับประเทศและ
นานาชาติ สํงผลให๎ราคาผลผลิตเกษตร
ปลอดภัยสูงขึ้นซึ่งเป็นแรงจูงใจให๎
เกษตรกรปลูกพืชปลอดภัยมากขึ้น
2. นโยบายของรัฐที่ให๎ความสําคัญกับ
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning) สํงผลให๎จังหวัดสามารถ
บริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร
ปลอดภัยมากขึ้น
3.การพัฒนากระบวนการผลิตด๎าน
การเกษตรที่มุํงเน๎นการลดต๎นทุน และ
ใช๎เทคโนโลยีในภาคการเกษตรที่มอี ยําง
ตํอเนื่อง
ปัญหาอุปสรรค
1. ลักษณะทางกายภาพที่เป็นพื้นที่ราบ
ผลสัมฤทธิป์ ระเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
และพื้นที่ราบลุํมทําให๎พื้นที่บางสํวน
จังหวัดได๎ดําเนินการรณรงค๑สํงเสริมเกษตรปลอดภัย
ประสบปัญหาภัยแล๎งและอุทกภัย สํงผล
อยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ นโยบายของรัฐที่ให๎
ให๎ต๎นทุนการผลิตสูงขึ้นและผลผลิต
ความสําคัญกับ Food Safety Zoning การบริหาร
ลดลง
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การเป็น Smart
2. เกษตรกรขาดความรูค๎ วามเข๎าใจใน
Farmerการบริหารจัดการน้าํ ซึ่งสร๎างโอกาสให๎จังหวัด ความต๎องการของผู๎บริโภคและการ
สามารถบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตรปลอดภัยมาก ขยายชํองทางการจําหนํายสินค๎าเกษตร
ขึ้น สํงผลให๎เกษตรกรและผู๎ประกอบการให๎ความใสํใจ ปลอดภัย
กับกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และ
จังหวัดควรตํอยอดการดําเนินการดังกลําวโดยแสวงหา
มาตรการจูงใจให๎เกษตรกรหันมาสนใจเกษตรปลอดภัย
มากขึ้น โดยปูองกันแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและอุทกภัยใน
พื้นที่ที่ประสบปัญหา บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning) อยํางเหมาะสม และพัฒนาศักยภาพด๎านการ
บริหารจัดการและการตลาดแกํเกษตรกร เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของกระแสบริโภคผลผลิตปลอดภัยใน
ตลาดได๎มากยิ่งขึ้น
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560/
ผลสัมฤทธิป์ ระเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
2. จังหวัดนครปฐมมีโรงงานอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.
2558-2559 รวมทั้งสิ้น 3,325 โรง มีเงินลงทุนรวม
116,480 ล๎านบาท และมีแรงงานรวม 163,814 คน
จากผลการดําเนินการสํงเสริมอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรเชื่อมโยงกับการเกษตรปลอดภัยใน
พื้นที่ สํงผลให๎อุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดมีแนวโน๎ม
สูงมากขึ้น โดยมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในปี
พ.ศ. 2558-2559 รวม 412 โรง มีเงินลงทุนรวม
12,157 ล๎านบาท และมีแรงงานรวม 33,611 คน
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดนครปฐมผําน
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีฐานการ
สํงออกร๎อยละ 70 เป็นตลาดตํางประเทศ เชํน ญี่ปุน
ออสเตรเลีย ฮํองกง จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
บางประเทศ
ผลสัมฤทธิป์ ระเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
จากการดําเนินงานสํงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรเชื่อมโยงกับการเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
สํงผลให๎อตุ สาหกรรมอาหารในจังหวัดมีแนวโน๎มเติบโต
สูงมากขึ้นกวําอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ รวมถึงมีการ
สํงเสริมอุตสาหกรรมเขียว (Green Industry) ควบคูํ
หลักการปฏิบัติธรรมาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม สูํเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และจังหวัดควรตํอยอดการดําเนินการดังกลําว โดย
สนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการคํานึงถึงกระบวนการผลิตที่
ปลอดภัยรวมทั้งสร๎างมาตรการจูงใจผู๎ประกอบการให๎
ความสําคัญกับการพัฒนาไปสูํอตุ สาหกรรมเขียว เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทีส่ ามารถลดต๎นทุนการผลิตและขยาย
ชํองทางในการขยายตลาดทั้งในและตํางประเทศเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขํงขัน
ด๎านทํองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร๑ ศาสนา
และวัฒนธรรมให๎อยูํ
ในระดับต๎นของ
ประเทศ
เป้าประสงค์
2. รายได๎จากการ
ทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น

จากผลการดําเนินงานที่ผํานมา รายได๎จากการทํองเที่ยว
ของจังหวัดในปี พ.ศ. 2558-2559 มีจํานวนเทํากับ
5,034 ล๎านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการขยายตัวร๎อยละ
24.54 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีรายได๎จากการทํองเที่ยว
เป็นจํานวน 4,041 ล๎านบาท แตํอยํางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม การทํองเที่ยวจังหวัดนครปฐมยังมี
แนวโน๎มที่สูงขึ้นอยํางตํอเนื่องทุกปี

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/
ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1 . การสร๎างความตระหนักแกํ
ผู๎ประกอบการให๎เห็นความสําคัญของ
กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
2. กระแสความต๎องการของตลาดทั้งใน
และตํางประเทศในผลิตภัณฑ๑ที่
ปลอดภัยและผํานการรับรองตาม
มาตรฐานสากล
ปัญหาอุปสรรค
1. ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กบางสํวนมีเงินลงทุนไมํเพียงพอที่จะ
ใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลด
ต๎นทุน และพัฒนากระบวนการผลิตที่
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
2. ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กยังขาดศักยภาพในการขยาย
ชํองทางการตลาดใหมํ ๆ เพิม่ ขึ้น

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การประชาสัมพันธ๑สร๎างการรับรู๎แกํ
นักทํองเที่ยวในเชิงรุกอยํางตํอเนื่อง
2. การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและ
สร๎างกิจกรรมการทํองเที่ยวใหมํ ๆ
เพื่อดึงดูดนักทํองเทียว
ปัญหาอุปสรรค
1.ขาดการบริการด๎านขนสํงสาธารณะ
ผลสัมฤทธิป์ ระเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
ที่เอื้อตํอการทํองเที่ยวอยํางเพียงพอ
จากการดําเนินงานประชาสัมพันธ๑สํงเสริมการทํองเที่ยว ขาดการดูแลรักษาความสะอาดสิ่ง
เชิงประวัติศาสตร๑ ศาสนาและวัฒนธรรม และการพัฒนา อํานวยความสะดวกในแหลํง
แหลํงทํองเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมการทํองเที่ยวใหมํ ๆ
ทํองเที่ยว เชํน ห๎องน้ําสาธารณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560/
ผลสัมฤทธิป์ ระเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
สํงผลให๎รายได๎จากการทํองเที่ยวมีแนวโน๎มสูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง และจังหวัดควรตํอยอดการดําเนินการดังกลําว
โดยสร๎างการรับรู๎แกํนักทํองเที่ยวอยํางทั่วถึง เชื่อมโยง
แหลํงทํองเที่ยวในแตํละแหํงในรูปแพ็คเกจทํองเที่ยว
และพัฒนาสินค๎าและบริการใหมํเพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยว
กลุํมใหมํ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/
ปัญหาอุปสรรค
ร๎านอาหาร ภาชนะรองรับขยะ เป็นต๎น
2.ขาดสื่อที่เผยแพรํข๎อมูลในแหลํง
ทํองเที่ยวที่ชัดเจนและขาดการแปล
เป็นภาษาตํางชาติ อาทิ ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และภาษาญีป่ ุน เป็นต๎น

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน การ
เสริม
สร๎างความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพอยําง
ยั่งยืน
เป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สังคมมีความ
เข๎มแข็ง และมี
ศักยภาพรองรับ
ความเปลีย่ นแปลง

ผลการดําเนินงานสํงเสริมคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง และความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัด
นครปฐม มีดังนี้
ด๎านอาชญากรรมและความปลอดภัย
จํานวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นระหวํางปี 2558-2559 มี
จํานวนเทํากับ 13,889 ปี 2559 มี 7,027 คดี ซึ่งสูงกวํา
จํานวนคดีปี 2558 ที่มีคดีอาญาเกิดขึ้นเทํากับ 6,832 คดี
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 2.40

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การบูรณาการความรํวมมือกับ
สถานประกอบการ สถานศึกษา
หนํวยงานภาครัฐและองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิต
สร๎างความมั่นคง ความปลอดภัยให๎กับ
ประชาชน ทั้งในระดับครอบครัวและ
ชุมชน
2. เป็นนโยบายสําคัญของผู๎บริหาร
จังหวัด และตามนโยบายของรัฐบาล

ด๎านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
ในปี 2560 จังหวัดนครปฐมดําเนินการตาม
นโยบาย “จังหวัดสะอาด” 3Rs “ประชารัฐ” จังหวัด
นครปฐม
1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข๎าสูํระบบการ
กําจัดที่ปลายทางลดลงร๎อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559
2) ร๎อยละ 100 ของสํวนราชการ สถานศึกษา
ศาสนสถาน ภาคเอกชนและสถานประกอบการจัด
กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนําขยะ
มูลฝอยไปใช๎ประโยชน๑
3) ร๎อยละ 40 ของหมูํบ๎าน/ชุมชน ในพื้นที่
สามารถเป็นต๎นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
4) ร๎อยละ 100 ของหมูํบ๎าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง
“จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”
5) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร๎อยละ 70
และมูลฝอยติดเชื้อ ร๎อยละ 85 ได๎รับการกําจัดอยําง
ถูกต๎อง ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
ด๎านความมั่นคง
จํานวนการจับกุมคดียาเสพติดทุกชนิดยาเสพติด
ตั้งแตํปี 2558-2559 มีจํานวนเทํากับ 2,441 คดี ปี
2559 มี 1,548 คดี ซึ่งสูงกวํา จํานวนคดีปี 2558 ที่มีคดี
การจับกุมยาเสพติดเกิดขึ้นเทํากับ 893 คดี เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร๎อยละ 73.35
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ปัญหาอุปสรรค
1. จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ตดิ ตํอกับ
กรุงเทพฯ จึงเป็นจุดพักและทางผําน
ของการลําเลียงขนสํงยาเสพติดไปสูํภาค
ตํางๆ ของประเทศ
2.ปัญหาจากการจ๎างแรงงานตํางด๎าวใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร
และอัตราการวํางงานของคนในจังหวัด
ที่สํงผลกระทบตํอปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด
3.การเติบโตของชุมชนเมือง และการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม สํงผลตํอ
การจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมและขยะ

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560/
ผลสัมฤทธิป์ ระเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
ผลสัมฤทธิป์ ระเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
จากนโยบายของผู๎บริหารจังหวัด ทําให๎การบูรณา
การความรํวมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษา
หนํวยงานภาครัฐและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อ
สํงเสริมคุณภาพชีวิต สร๎างความมัน่ คง ความปลอดภัย
ให๎กับประชาชน ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน สํงผล
ให๎การจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมและขยะ สามารถ
ดําเนินการได๎เป็นอยํางดีและทั่วถึง สํวนปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด จังหวัดฯ ยังคงต๎องเรํง
ดําเนินการทั้งมาตรการเชิงรุก ควบคูํกับการสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนตํอไป
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห์
2.1.1 ข้อมูลเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
จังหวัดนครปฐมมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคา
ประจาปี 2559 เท่ากับ 312,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 11,912 ล้านบาท มีมูลค่าสูงเป็นลาดับที่
3 ในกลุ่มภาคกลางปริมณฑล โดยมีสาขาการผลิตที่สาคัญอันดับที่ 1 คือ สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ
55.38 มีค่าเท่ากับ 166,799 ล้านบาท รองลงมาอันดับที่ 2 คือ สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อย
ละ 11.83 มีค่าเท่ากับ 36,962 ล้านบาท และอันดับที่ 3 สาขาการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 9.80 มีค่าเท่ากับ
30,632 ล้านบาท ทั้ง 3 สาขามีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558
ตาราง 2-1 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม (GPP) ณ ราคาประจาปี
ภาคเกษตร
สาขาเกษตรกรรม การปุาไม้ และการประมง
ภาคนอกเกษตร
สาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟูา ก๊าซ และระบบปรับอากาศ
สาขาการประปาและการจัดการของเสีย
สาขาการก่อสร้าง
สาขาการขายส่ง การขายปลีก ฯ
สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
สาขากิจกรรมวิชาชีพ ฯ
สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
อื่น ๆ
สาขาการบริหาราชการ ฯ
สาขาการศึกษา
สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ ฯ
สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัว (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

ปี 2553
15,408
15,408
156,278
1,431
80,720
3,651
893
5,321
20,127
4,387
3,624
1,024
5,587
5,128
1,011
546

ปี 2554
16,777
16,777
177,973
1,967
98,620
3,678
937
4,989
19,695
4,354
3,507
1,170
6,253
5,550
1,002
818

ปี 2555
18,684
18,684
211,280
2,497
121,701
4,115
1,026
6,454
24,230
5,155
997
1,269
7,221
5,775
1,120
863

ปี 2556
20,057
20,057
236,137
2,487
138,207
4,482
1,099
7,106
27,457
5,211
1,016
1,513
8,443
5,858
1,261
744

ปี 2557
19,570
19,570
257,484
2,247
152,832
4,731
1,106
6,125
30,295
5,436
1,169
1,741
9,611
6,084
1,559
783

6,439
12,635
2,808
289
654
171,686
182,068
943

7,132
14,405
2,929
259
709
194,750
202,279
963

8,776
15,765
3,110
299
908
229,964
234,352
981

7,693
18,985
3,297
339
939
256,194
255,918
1,001

6,292
22,784
3,460
339
889
277,055
271,575
1,020

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
ปี 2559
19,272
18,356
19,272
18,356
281,271 294,098
2,124
2,088
164,825 166,799
4,502
4,613
1,183
1,233
8,465
10,603
32,794
36,962
6,683
6,769
1,212
1,482
1,858
2,072
10,127
11,188
5,489
4,967
1,526
1,474
774
801
6,334
28,338
3,652
379
1,006
300,543
289,129
1,039

6,854
30,632
3,885
422
1,253
312,455
294,858
1,060

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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จากตารางจะเห็นได้อย่างชัดเจนในสาขาที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรม ที่มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยมีการชลอการเติบโตในช่วงปี 2557 - 2559 ที่มีการเติบโตหดตัว กว่าในช่วงที่ผ่านมา อัน
เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนหนึ่ง ของสาเหตุ
เกิดจากการเปลี่ยนฐานการผลิตไปยังประเทศที่กาลังพัฒนาอื่น โดยจะเริ่มสังเกตุได้ในช่วง ปี 2554 ที่เกิด
วิกฤตการณ์น้าท่วมใหญ่ ทาให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มหันการลงทุนไปยังที่ต่างๆ จนทาให้การขยายตัวของสาขา
อุตสาหกรรมเกิดการชลอตัวลง โดยอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดนครปฐมยั งคงเป็นอุตสาหกรรมประเภทการ
อาหาร สิ่งทอ และพลาสติก
แต่สาขาที่มีการเติบโตต่อเนื่องมากที่สุดคือสาขาการศึกษา จะเห็นได้ว่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากจั ง หวั ด นครปฐมมี ส ถาบั น การศึ ก ษาค่ อ นข้ า งมาก มี อุ ด มศึ ก ษาที่ ชื่ อ เสี ย ง เช่ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น แต่ในปี 2559 การเติบโตของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐมในสาขานี้เริ่มลดลง สันนิฐานได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการโครงสร้างของ
ประชากรที่มีลักษณะเป็นเหมือนโอ่ง จานวนเด็กและเยาวชนในช่วงวัยการศึกษาเริ่มเปลี่ยนสถานะมีอายุที่เพิ่ม
ไปเป็นวัยทางานมากขึ้น ในขณะที่อัตราเด็กเกิดใหม่เริ่มน้อยลง ทั้งในตัวของจังหวัดเองและในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
ประกอบกับการเดินทางระหว่างจังหวัด สามารถเดินทางไป-มาได้สะดวกมากขึ้น ทางเลือกในการเรียนต่อใน
สถาบันการศึกษาชั้นนาหลักในแต่ละช่วงวัยศึกษา ที่มีบุคลากรหรือสื่อการเรียนที่ดีกว่าในเมืองหลวง จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการเปลี่ยนหรือย้ายไปสถานศึกษา ทาให้อัตราการเติบโตของมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
นครปฐมในสาขานี้เริ่มลดลง
ตาราง 2-2 อัตราการเติบโตสาขาที่มีสัดส่วนของ GPP สูงในช่วงปี 2559 ของจังหวัดนครปฐม
หน่วย : ร้อยละ
อัตราการเติบโตสาขาที่มี
สัดส่วนของ GPP สูง
(คิดอัตราการเติบโตปีต่อปี)
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ
สาขาการศึกษา

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

21.010
8.127
24.714

22.176
-2.144
14.010

23.404
23.024
9.440

13.563
13.317
20.422

10.582
10.337
20.012

7.847
8.247
24.376

1.197
12.711
8.095

แผนภูมิ 2-1 อัตราการเติบโตสาขาที่มีสัดส่วนของ GPP สูงในช่วงปี 2559 ของจังหวัดนครปฐม

105

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มจังหวัดใหม่นั้น พบว่า จังหวัด
นครฐมมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นอันดับสาม รองจากสมุทรปราการและปทุมธานี ดังรูป
ด้านล่าง (รายละเอียดจะอยู่ในส่วนที่ 1)
แผนภูมิ 2-2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
หน่วย : ล้านบาท

โดยเมื่อวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบการขยายตัวของจังหวัดจะพบว่าจังหวัดนครปฐมมีอัตราการขยายตัว
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มมีการชะลอตัวในตัวปี 2555 อันเนื่องมาจากผลกระทบเรื่องอุทกภัย ที่เกิดขึ้น
ภายในจั งหวัดนครปฐม ซึ่งการส ารวจในโครงการบริก ารข้อ มูล เพื่ อเฝู าระวั งและเตือนภัยน้าท่ว มจั งหวั ด
นครปฐม 2554 โดยคณะอักษรศาสตร์ และศูนย์ส ารสนเทศทางภูมิศ าสตร์ มหาวิทยาลั ยศิล ปกร ในช่ว ง
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 จะพบว่าพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่อนข้าง
รุนแรง โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตที่ติดกับแม่น้า ลาคลองต่างๆ บางพื้นที่ของอาเภอได้รับผลกระทบมากถึงร้อยละ
91 ของพื้นที่ ทาให้จังหวัดมีผลกระทบตามมาในหลายๆ ส่วน รวมไปถึงการบูรณะซ่อมแซมเมือง ทาให้จะเห็น
ได้ว่าอัตราการขยายตัวของจังหวัดนั้นเริ่มชะลอตัว และลดลงตามลาดับในช่วงปี 2555 (ดังกราฟที่แสดงไว้ใน
หน้าถัดไป) รวมถึงเหตุผลที่กล่าวไว้ในช่วงแรกของความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เริ่มลดการลงทุนลง ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยตรงของจังหวัดค่อนข้างชัดเจน
แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบกับอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด และประเทศ จะพบว่า จังหวัด
นครปฐมเองนั้น มีการขายตัวที่ค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดและประเทศ
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แผนภูมิ 2-3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดนครปฐม
เปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและค่าเฉลี่ยผลิตภัฑณ์มวลรวมในประเทศ (GDP/76 จังหวัด)
หน่วย : ล้านบาท
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สาหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ
294,858 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 5,729 บาท/คน/ปี บาท มีมูลค่าสูงเป็นลาดับที่ 3 ในกลุ่ม
ภาคกลางปริมณฑล จังหวัดนครปฐมมีอัตราการขยายตัวที่ลงลดเมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา แต่มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี
แผนภูมิ 2-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) จังหวัดนครปฐม
หน่วย : ล้านบาท

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ศักยภาพด้านเกษตร
1) การเกษตรกรรม
จังหวัดนครปฐมมีครัวเรือนเกษตรกร จานวน 48,639 ครัวเรือน มีพื้นที่เกษตรเกษตรกรรม ทั้งหมด
709,474 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.35 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด อาชีพที่สาคัญได้แก่ การทานา ทาไร่ ทาสวนผลไม้และ
พืชผัก การเลี้ยงสัตว์และการทาประมง มีการเพาะปลูกแยกเป็นพื้นที่ใช้ทานาปี จานวน 321,852 ไร่ นาปรัง จานวน
245,701 ไร่ พืชไร่ จานวน 87,402.5 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ จานวน 19,150.25 ไร่ พืชผัก จานวน 76,564 ไร่
สมุนไพร/เครื่องเทศ จานวน 3,403 ไร่ (ดังที่ได้แสดงเอาไว้ในส่วนที่ 1) จังหวัดมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่
1. ข้าว จังหวัดนครปฐมมีการทานาปีละ 2 ครั้ง คือ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ข้าวนาปีเพาะปลูก
ในช่ วงเดื อนพฤษภาคม-ตุ ลาคม และเก็ บเกี่ ยวในช่ วงเดื อนสิ งหาคม-มกราคม ข้ าวนาปรั ง
เพาะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม
2. อ้อยโรงงาน เป็นพืชไร่ที่สาคัญของจังหวัดนครปฐม ใช้สาหรับผลิตน้าตาลทราย มีพื้นที่ปลูก
จานวน 80,700 ไร่ ผลผลิตโดยรวมประมาณ 1,112,577 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 13.78 กิโลกรัมต่อไร่
3. ผลไม้ จังหวัดนครปฐมมีการเพาะปลูกผลไม้จานวนมาก ประกอบด้วย มะพร้าวน้าหอม ส้มโอ
มะม่ ว ง ฝรั่ ง ชมพู่ มะนาว กล้ วยน้ าว้ า กล้ วยหอม ล าไย ฯลฯ มี พื้ นที่ เพาะปลู ก จ านวน
77,157.25 ไร่ ผลผลิตโดยรวมประมาณ 134,254 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,740 กิโลกรัมต่อไร่
4. พืชผัก จังหวัดนครปฐมมีการปลูกผักหลายชนิด มีพื้นที่เพาะปลูก จานวน 76,564 ไร่ ผลผลิต
โดยรวมประมาณ 207,795 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,714 กิโลกรัมต่อไร่
5. ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้ที่สาคัญและมีไม้ดอกไม้ประดับ
อื่นๆ เช่น กุหลาบ มะลิ บัวฉัตร ดอกรัก ฯลฯ มีเนื้อที่เพาะปลูกรวม 19,150.25 ไร่
แผนภูมิ 2-5 ข้อมูลพื้นฐานและพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดนครปฐม
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จากข้อมูลในส่วนที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัดนครปฐม มีสภาพการเพาะปลูกพืชโดยทั่วไปจะ
เป็นการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวและทาการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าว ปลูกมากที่
อาเภอบางเลน กาแพงแสน นครชัยศรี ดอนตูม และอาเภอเมืองนครปฐม ตามลาดับ และการปลูกพืชไร่ ได้แก่
อ้อยโรงงาน เผื อ ก ปลู ก มากที่ อาเภอกาแพงแสน และอาเภอเมือ งนครปฐม ส่ ว นการทาการเกษตรแบบ
ผสมผสานมีการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเดียวกัน ประกอบด้วย ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล
เศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ส้มโอ ฝรั่ง ชมพู่ มะพร้าวน้าหอม มะม่วง มะพร้าวแก่ มะนาว กล้วยน้าว้า และกล้วย
หอม ปลู กมากที่อาเภอสามพราน และนครชัยศรี พืช ผั กและสมุ นไพร ได้แก่ หน่อไม้ ฝ รั่ง กระเจี๊ยบเขีย ว
ข้าวโพดฝักอ่อน คะน้า กวางตุ้ง กระเพรา โหระพา แตงกวา ผักบุ้งจีน ผักบุ้งน้า ผักกระเฉด กระชาย มะระจีน
ชะอม ฟูาทะลายโจร เป็นต้น ปลูกมากที่อาเภอเมืองนครปฐม กาแพงแสน และปลูกกระจายทั่วไปในทุกอาเภอ
กระบวนการผลิตพืชผักจะเน้นให้ความสาคัญกับการผลิตตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (Good agricultural
practice: GAP) ไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ กล้วยไม้ตัดดอก กุหลาบร้อยมาลัย มะลิ ดอกรัก เป็นต้น
ภาคการเกษตรถึงแม้เป็นภาคที่มีความสาคัญในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดแต่เมื่อเทียบกับจังหวัด
ในกลุ่มภาคกลางปริมณฑล ก็ยังสูงกว่าทุกจังหวัดเนื่องจากมีพื้นที่ที่การเกษตรมากกว่าจังหวัดในกลุ่มฯ จังหวัด
ที่ มี มู ล ค่ า มากที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด นครปฐม รองลงมาคื อ จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ทั้งนี้มูลค่าเกษตรกรรมของนครปฐมนั้นคิดเป็นร้อยละ 5.58 ของ GPP จังหวัดและเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.12 ของ GRP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยมีสถานการณ์ภาพรวมด้านการเกษตรของ
จังหวัด ดังนี้
2) การประมง
จากข้อมูลในส่วนที่ 1 อาจกล่าวได้ว่าจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมการผลิตภาค
ประมงจากสภาพภูมิประเทศและระบบโครงสร้างพื้นฐาน จึงทาให้มีเกษตรกรในภาคการประมงจานวนไม่น้อย
เกษตรกรประกอบอาชีพประมง ส่วนใหญ่อยู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประกอบด้วย สัตว์น้าจืด เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นการเลี้ยงกุ้งทะเล ชนิดกุ้งขาวแวนาไม
สัตว์น้าสวยงาม และจระเข้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์น้าจืด
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การออกใบกากับการเคลื่อนย้ายสัตว์น้าสัตว์
น้า (Movement Document; MD) รวมถึงการประเมินผลผลิตสัตว์น้าจืดเศรษฐกิจสาคัญ พบว่าจังหวัด
นครปฐม มีปริมาณการผลิตสัตว์น้าที่สาคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลานิล และสัตว์น้า
สวยงาม ณ ธันวาคม 2559 รวมมากกว่า 16,000 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.406 ล้านบาท นอกจาก
ผลผลิตจากภาคการเลี้ยง จังหวัดนครปฐม มีผู้ประกอบการเพาะพันธุ์ปลาและกุ้งมีสัดส่วนร้อยละ 1. 6 จาก
จานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้าทั้งหมด โดยกิจกรรมการเพาะพันธุ์และอนุบาลที่สาคัญ ประกอบด้วย
ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งทะเล (กุ้งขาว แวนาไม) ลูกกุ้งก้ ามกราม ลูกปลานิล และผู้ผลิตสัตว์น้าสวยงาม สาหรับ
ผู้ประกอบการด้านการประมงในจังหวัดนครปฐมที่สาคัญ ได้ ผู้ค้าปัจจัยการผลิต/ผู้ค้า ผู้รวบรวม สัตว์น้า/แพ
ปลา ท่าขึ้นปลา/โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้า/กลุ่มและผู้แปรรูปสัตว์น้า/ผู้นาเข้า ผู้ส่งออกสัตว์น้า
ข้อมูลภาคการทาประมง แม้ว่าจังหวัดนครปฐมจะอยู่ใกล้เมืองใหญ่ กรุงเทพมหานคร แต่พบว่า
ยังคงมีวิถีการดารงชีวิตสาหรับชุมชยบริเวณริมแม่น้าท่าจีน แม่น้านครชัยศรี รวมถึงแหล่งน้าสาธารณะอื่นๆ ที่
ทาการประมงจากการจับเพื่อใช้ผลผลิตเพื่อการยังชีพในครัวเรือน จานวนไม่น้อย จังหวั ดนครปฐมมีพื้นที่แหล่ง
ประกอบด้วยแม่น้าลาคลอง หนองบึง ที่มีศักยภาพการผลิตทางการประมง และระบบนิเวศน์น้าจืด พื้นที่รวม
25,357 ไร่ แยกเป็นแหล่งน้าไหลประเภทแม่น้า ลาคลอง ลารางธรรมชาติ 23,067 ไร่ และแหล่งน้านิ่งประเภท
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หนองบึง 3.290 ไร่ จากข้อมูลที่ทาการสารวจโดยสานักงานประมงจังหวัดนครปฐม ในปี 2559 พบว่ามีจานวน
ครัวเรือนทาการประมงจากการจับ จานวน 2,478 ครัวเรือน ประเมินว่ามีผลผลิตจากการลงแรงทาการประมง
ในปี 2559 จ านวน 105,533 กิ โ ลกรั ม คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 5,193,568 กิ โ ลกรั ม ชนิ ด สั ต ว์ น้ าส าคั ญ ที่ จั บ ได้
ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาช่อน และปลาดุก โดยผลผลิตเกือบทั้งหมดเพื่อการ
บริโภค มีเพียงประมาณร้อยละ 19 ของน้าหนักที่จับได้นาไปจาหน่ายเป็นรายได้ครัวเรือน
จังหวัดนครปฐมในด้านของการบริหารจัดการด้านการประมง ยังขาดการกาหนดมาตรการในการ
บริหารจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้า ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัด ขาดการ
ควบคุมการทาการประมงน้ าจื ดคณะกรรมการประมงประจา ที่มีอานาจหน้าที่รวบรวมข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้าของ
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่ น การควบคุมการทาการประมง กาหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประมง หรืออาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้า ได้แก่ การปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทาให้วัตถุ
อันตรายลงสู่ที่จับสัตว์น้า หรือกระทาการใดๆ อันทาให้สัตว์น้าในที่จับสัตว์น้ามึนเมา หรือปล่อย เท ทิ้ง ระบาย
หรือทาให้สิ่งใดลงสู่ที่จับสัตว์น้าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้า หรือทาให้ที่จับสัตว์น้าเกิดมลพิษ การใช้
กระแสไฟฟูาในการทาการประมงหรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้า กาหนดห้ามครอบครองสัตว์น้าที่ได้มาโดยรู้
ว่าเป็นสัตว์น้าที่ได้มาจากการกระทาความผิดดังกล่าว การห้ามครอบครองเครื่องมือทาการประมงที่ทาลายพันธุ์
สัตว์น้าอย่างร้ายแรง และการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบอาชีพการประมงปฏิบัติ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการทาการประมงจะช่วยให้จังหวัดนครปฐมมีทรัพยากรประมงที่ อุดมสมบูรณ์
และมีใช้อย่างยั่งยืน มีสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าของสินค้าสัตว์น้า นอกจากนี้ สถิติการประมง ขาดการจัดเก็บข้อมูลสถิติ ที่
ครอบคลุม ควรกาหนดให้มีการเก็บสถิติการประมง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและการบริหารจัดการด้าน
การประมง
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร ควรกาหนดให้เป็นไปตามแนวทาง
ตาม พ.ร.บ.การประมง ปี พ.ศ.2558 ซึ่งมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ายั งต่ากว่าเกณฑ์ที่ประเทศนาเข้า
กาหนด ควรกาหนดหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อให้ได้สัต ว์น้าที่มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
นาไปใช้เป็นแนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้มีคุณภาพ และกาหนดให้กรมประมงมีอานาจออกหนังสื อ
รั บ รองให้ แ ก่ ผู้ เพาะเลี้ ย งสั ตว์ น้ าที่ได้ มาตรฐานสุ ขอนามั ยของสั ตว์น้ าหรือผลิ ตภั ณฑ์ สั ตว์ น้า การกาหนด
มาตรการในการควบคุมสุขอนามัยของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เพื่อให้ได้สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การจัดทามาตรฐานด้านสุขอนามัยในการ
จับ การดูแลรักษาสัตว์น้าหลังการจับ การแปรรูปสัตว์น้า การเก็บรักษา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการการประมงนาไปใช้ปฏิบัติในกิจการของตน
3) การปศุสัตว์
จังหวัดนครปฐม โดยสรุ ป การวิเคราะห์ ส ถานการณ์การตลาดของสินค้าเกษตรที่ส าคัญของ
จังหวัดนครปฐมด้วย BCG Matrix โดยใช้อัตราการเติบโต (Market Growth Rate) และส่วนแบ่งการตลาด
(Relative Market Share) ผลผลิตที่เป็นกลุ่มดาวรุ่ง (Star) ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโต (ยอดขายสูง) และส่วน
แบ่งการตลาดสู ง ได้แก่ กล้ว ยไม้ และไข่ไก่ ส่ว นผลผลิตที่เป็นกลุ่ มวัวให้นม (Cash Cow) ที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตของยอดขายต่า แต่ส่วนแบ่งการตลาดสูง กล่าวคือกาลังเข้าสู่ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ แต่ยังสามารถทา
กาไร ได้แก่ ข้าว สาหรับผลผลิตในกลุ่มน่าสงสัย (Question Mark) โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง
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แต่ส่วนแบ่งการตลาดต่า ได้แก่ ได้แก่ สุกร มะม่วง ไก่ ส้มโอ เลี้ยงโคและโคนม นอกจากนี้ ผลผลิตในกลุ่ มสุนัข
(Dog) ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายต่าและส่วนแบ่งการตลาดต่า ได้แก่ เป็ด และฝรั่ง เป็นต้น
แผนภูมิ 2-6 สินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดนครปฐม (Product Champion)

ที่มา: สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม (2558)
นอกจากการวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดนครปฐมข้างต้นแล้ว แผนภูมิดังต่อไปนี้
แสดงถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรของประเทศไทยในภาพรวม
แผนภูมิ 2-7 การวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าเกษตรของประเทศไทย

ที่มา: คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน
และสานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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แผนภูมิ 2-8 แนวทางการเป็น HUB สินค้าเกษตรของประเทศไทย

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม เป็นจั งหวัดปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ซึ่งส่ งผลให้ การ
คมนาคมเป็นไปอย่างสะดวกมีนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากมาย กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจานวนโรงงานมากที่สุด
ในจังหวัด คือ อุตสาหกรรมอาหาร รองลงมา คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมพลาสติก
จากปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจของโลก ส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทย นักลงทุนไทยส่วนใหญ่
ชะลอตัวการลงทุนด้านการผลิตอุตสาหกรรมและหันไปสนใจลงทุนธุรกิจด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการบริการ
ด้านสุขภาพ ต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตรมีต้นทุ นที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมเครื่องดื่มจาพวกอาหารจากผักและ
ผลไม้ จาเป็นต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น แต่อัตราการจาหน่ายลดลง รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐเองยังคง
อยู่ในวงจากัด ไม่สามารถตอบสนองอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรได้เท่าที่ควร ผู้บริโภคหันไปสนใจแค่ความ
จาเป็นในการบริโภคเท่านั้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดนครปฐม มีฐานการส่งออกร้อยละ 70 เป็น
ตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุน ออสเตรเลีย ฮ่องกง จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปบางประเทศ ภาครัฐควร
สนับสนุน การขนส่ งทางเลือกที่ประหยัด ที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อตอบสนองการค้าภายในประเทศให้มากขึ้น
รวมถึงการเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมให้มีการแบ่งภาระต้นทุนที่เป็นธรรมสมเหตุสมผลต่อไป
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรให้ได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การผลิต การจัดการด้านต่าง ๆ เช่น
- การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลด ต้นทุน โลจิสติกส์
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุน
2. ควรกากับ ดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการสร้างชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้โรงงานอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. นโยบายของการพัฒนาจังหวัด นอกจากจะ ให้ความสาคัญหลักในด้านการเกษตรแล้ว ยังให้
ความสาคัญด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เห็นว่า มีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่อื่น เช่น
งานนมัส การองค์พ ระปฐมเจดีย์ งานเทศกาลอาหาร ผลไม้ และของดี นครปฐม งานมหาธีรราชเจ้าราลึ ก
มหกรรมวัฒนาธรรมจังหวัดนครปฐม งานประเพณีลองกระทง เป็นต้น
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4. รัฐควรส่งเสริมสนับสนุน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
เพื่อสอดคล้องกับการมุ่งสู่นโยบาย Thailand 4.0
การวิเคราะห์และประเมินสถานภาพด้านอุตสาหกรรม
ผลการวิเ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในที่ เป็ นจุ ดแข็งและจุด อ่อน และปัจจั ยภายนอกที่เ ป็น โอกาสและ
อุปสรรคของจังหวัด โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่สาคัญดังทีไ่ ด้แสดงเอาไว่ในตาราง ดังนี้
ตาราง 2-3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ปัญหาอุปสรรค
1. เครือข่ายยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศอย่างลึกซึ้ง



แนวทางการแก้ไขปัญหา
ควรมี การจั ดสั มมนาแลกเปลี่ ยนความรู้ ภายในเครื อข่ าย รวมทั้ ง
การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับเครือข่ายใน
จังหวัดอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง



ควรเพิ่มความรู้ความเข้าใจของเครือข่าย โดยการอบรมให้ความรู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ อาทิ เ ช่ น
รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ความเป็ น เมื องอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ และ
หลักเกณฑ์การประเมินผล เป็นต้น

2. ขาดการจัดการฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่าง
เป็นระบบ



หน่วยงานในพื้นที่เปูาหมาย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมี
การจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ตามตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ อาทิเช่น การรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานโดยแยกเป็นตาบล
และอาเภอ ตามพื้ นที่ เปู าหมาย และควรมี การจั ดท าฐานข้ อมู ลใน
ระบบส่วนกลาง เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลและประเมินผลได้จริง

3. โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ยังขาดการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ



ควรส่งเสริม/ยกระดับให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล อาทิ เช่น การทาแผนส่งเสริมหรือยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นต้น

4.ประชาชนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเท่าที่ควร



ควรมี ช่ องทางในการสื่ อสารการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศ
ให้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่ ไ ด้ มี ค วามเข้ า ใจในการพั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และควรเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย อาทิเช่น
การทาแผนการสื่อสารความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ชัดเจน
โดยผ่านความเห็นชอบโดยผู้บริหารในพื้นที่ เป็นต้น

5. ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการดาเนินงาน เช่น การเข้าร่วม
ประชุม การสื่อสารในองค์กร การรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น



แต่ ล ะหน่ ว ยงานควรมอบหมายให้ มี ตั ว แทนหน่ ว ยงาน ในการ
รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม สื่ อสารในองค์กร รวมถึงรวบรวมข้อมู ล
เกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด การเป็ น เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ อาทิ เ ช่ น
มอบหมายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน และมีระบบการ
จัดการเอกสารกลางของหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล

6. การดาเนินงานการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ยังไม่มีความ
ต่อเนื่อง



คณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด ควรมี ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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ปัญหาอุปสรรค
7. ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศบางตัว ยังไม่ชัดเจน

8. ในปีที่ผ่านมายังไม่มีงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ





แนวทางการแก้ไขปัญหา
ควรมี การปรับปรุงตั วชี้ วั ดบางตั วให้มี ความชั ดเจนมากขึ้น เพื่ อให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น อาทิเช่น ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 การปรับปรุงยกระดับระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยนาแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศ
มาใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การปรับปรุงในรูปแบบ
ใดบ้าง ในแต่ละระบบที่เข้าข่ายการนาแนวคิดเชิงนิเวศมาปรับใช้ เป็น
ต้น
คณะท างานหรือหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถของบประมาณเพื่ อ
ด าเนิ น งานเมื องอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศได้ โดยสามารถท าได้ 2
แนวทาง คือ 1) หน่วยงานสามารถดาเนินงานได้เลย โดยที่ไม่ต้องขอ
งบประมาณ และอยู่ภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่ดาเนินงานอยู่
ในปั จ จุ บั น และ 2) การเขี ย นแผนงาน/โครงการ เพื่ อ ยื่ น ขอ
งบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาความเป็ น เมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของแต่ละจังหวัดไปยังสานักงบประมาณ เป็น
ต้น

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
จากข้อมูลในส่ว นที่ 1 จังหวัดนครปฐมมีจานวนผู้เยี่ยมเยือน จานวนนักท่องเที่ยว และจานวนนัก
ทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ โดยอัตราจานวนผู้เยี่ยมเยือนรวมมีจานวน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.56 อัตรานักท่องเที่ยวรวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.86 เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยอยู่ทรี่ ้อยละ 2.81 และอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอยู่ที่ร้อ ยละ 4.50 เมื่อเทียบกับปี
2559
นอกจากนี้ จั ง หวั ด นครปฐมเป็ น จั ง หวั ด ปริ ม ณฑลที่ อ ยู่ ติ ด กั บ เมื อ งหลวงคื อ กรุ ง เทพมหานคร
นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางไป-กลับภายในวันเดียว และไม่จาเป็นต้องพานักในโรงแรม โดยผู้เ ยี่ยมเยือนชาว
ไทยส่วนมาก (ร้อยละ 44.5) มาจากกรุงเทพมหานคร รองลงมา (ร้อยละ 23.4) มาจากจังหวัดภาคกลาง และ
นักทัศนาจรที่มาเยือนส่วนมาก (ร้อยละ 49.7) มาจากกรุงเทพมหานคร สาหรับนักท่องเที่ยวส่วนมาก (ร้อยละ
35.4) มาจากกรุงเทพมหานคร เช่นกัน สาหรับผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.0) รองลงมา
ได้แก่ ยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย ในสัดส่วน ร้อยละ 25.8, 18.3 และ 0.8 ตามลาดับ
มีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2560 จังหวัดนครปฐมยังคงมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น โดย
ทารายได้ 5,549.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,033.79 ล้านบาท ในปี 2559 คิดเป็นอัตรากี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.24
โดยส่ ว นใหญ่เป็ น รายได้จ ากชาวไทย 5,293.64 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.18 และเป็นรายได้จากชาว
ต่างประเทศ 255.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.41
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ตาราง 2-4 สถิติการท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดนครปฐม และอัตราการเปลียนแปลงในปี 2560
รายการ

2556

2557

2558

2559

2560

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
+ 6.56
+ 6.57
+ 6.35
+ 2.86
+ 2.81
+ 4.50
+ 8.51
+ 8.55
+ 7.45

จานวนผู้เยี่ยมเยือน
2,647,935 3,016,431 3,115,086 3,679,645 3,921,153
ชาวไทย
2,557,466 2,915,611 3,011,331 3,564,887 3,799,108
ชาวต่างประเทศ
90,469
100,820
103,755
114,758
122,045
จานวนนักท่องเที่ยว
899,491 1,017,379 1,030,318 1,270,063 1,306,444
ชาวไทย
862,933
976,609
990,257 1,227,313 1,261,769
ชาวต่างประเทศ
36,558
40,770
40,061
42,750
44,675
จานวนนักทัศนาจร
1,748,444 1,999,052 2,084,768 2,409,582 2,614,709
ชาวไทย
1,694,533 1,939,002 2,021,074 2,337,574 2,537,339
ชาวต่างประเทศ
53,911
60,050
63,694
72,008
77,370
ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของ
1.85
1.83
1.76
1.75
1.76
+ 0.01
นักท่องเที่ยว (วัน)
ชาวไทย
1.85
1.83
1.75
1.75
1.76
+ 0.01
ชาวต่างประเทศ
1.92
1.88
1.85
1.86
1.85
- 0.01
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)
ผู้เยี่ยมเยือน
961.43
995.97
1,038.55 1,085.59 1,128.29 + 3.93
ชาวไทย
944.51
979.79
1,022.21 1,071.17 1,112.56 + 3.86
ชาวต่างประเทศ
1,410.54 1,439.29 1,492.42 1,527.21 1,596.05 + 4.51
นักท่องเที่ยว
1,241.76 1,293.22 1,341.59 1,372.62 1,464.13 + 6.67
ชาวไทย
1,220.39 1,281.27 1,341.55 1,381.86 1,444.04 + 4.50
ชาวต่างประเทศ
1,727.43 1,785.06 1,849.58 1,878.95 2,003.76 + 6.64
นักทัศนาจร
694.21
710.63
757.50
794.94
832.45
+ 4.72
ชาวไทย
684.55
701.92
748.41
785.68
822.45
+ 4.68
ชาวต่างประเทศ
997.93
992.34
1,046.41 1,095.28 1,160.52 + 5.96
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
ผู้เยี่ยมเยือน
3,283.32 3,847.33 4,041.89 5,033.79 5,549.04 + 10.24
ชาวไทย
3,108.27 3,650.90 3,837.42 4,804.55 5,293.64 + 10.18
ชาวต่างประเทศ
175.05
196.43
204.47
229.24
255.40
+ 11.41
สถานประกอบการที่พักแรม
จานวนห้อง
3,055
3,062
2,871
3,883
3,959
+ 1.96
อัตราการเข้าพัก (%)
46.20
58.98
64.18
66.26
68.68
+ 2.42
จานวนผู้เข้าพักแรม
816,427
930,826
944,858 1,183,714 1,225,022 + 3.49
ชาวไทย
786,624
897,415
912,175 1,147,247 1,187,404 + 3.50
ชาวต่างประเทศ
29,803
33,411
32,683
36,467
37,618
+ 3.16
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หมายเหตุ :
1. นั ก ท่อ งเที่ ยว หมายถึ ง ผู้ที่ เ ดิ น ทางไปเยื อ นจังหวั ด นั้น โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ต่ า งๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ก ารไปท างานประจ า
การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนา หรือศึกษาอยู่ที่จังหวัดนั้น ทั้งนี้ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน
2. นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน
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แผนภูมิ 2-9 สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครปฐม
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดนครปฐมควรดาเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางดังนี้
1. ส่งเสริมและทาการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยควรเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ที่ต้องการและการอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว โดยจะต้องประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องตรง
ใจกับกลุ่มเปูาหมาย ทั้งนี้ ควรจะเน้นเพิ่มนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงให้มากขึ้น
2. พัฒนาสินค้าและบริการใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพและขี ด จ ากั ด ในการรองรั บ นั ก ท่อ งเที่ ยวให้ เ หมาะสม การพัฒ นาสิ่ งอ านวย
ความสะดวกใน แหล่งท่องเที่ยว เช่น รถโดยสาร ห้องน้า ให้เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการประชาสัมพั นธ์
การท่องเที่ยวมาก
4. ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยวในระยะยาว
5. พัฒนาการดูและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจานวนตารวจท่องเที่ยว ปรับปรุง
โครงสร้างการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้สามารถทางานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้
ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
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2.1.2 ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคง
จากผลดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ เมื่อน ามาวิเคราะห์ ข้อมู ล สั งคมและความมั่นคงในด้านต่างๆ พบว่าจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ประกอบกับข้อมูลที่ได้นาเสนอเอาไว้ ประเด็นหนึ่งที่สาคัญคือ จานวนของประชากรในจังหวัดนครปฐม ที่มี
อัตราการเพิ่มขึ้นทุกๆปี อย่ างต่อเนื่ อง ในปี 2560 มีจานวนรวมทั้งสิ้ น 911,492 คน รวมทั้งหมด 388,284
ครัวเรือน โดยสามารถแสดงเป็นรูปภาพดังที่เสนอไว้ในด้านล่าง
แผนภูมิ 2-10 ปิรามิดประชากรจังหวัดนครปฐม ปี 2560

ที่มาข้อมูล : กรมการปกครอง

จากรู ป แสดงให้ เ ห็ น ว่ า จ านวนประชากรของจั ง หวั ด จากสถิ ติ มี รู ป ร่ า งคล้ า ยโอ่ ง ที่ มี ช่ ว ง จ านวน
ประชากรมากที่สุดในวัยทางาน จะเห็นค่อนข้างชัดเจนในกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจานวนของประชากรที่
น้อยกว่ามาก อาจจะกล่าวได้ว่าจังหวัดนครปฐมในอีก 10 ปี จานวนวัยทางานจะย้ายไปเป็นผู้สูงอายุในจานวนที่
เพิ่มสูงขึ้นมาก ในขณะเดียวกันกลุ่มเด็กวัยศึกษา จะยังไม่ถูกเข้าไปในระบบทางาน เป็นไปได้ว่าจังหวัดอาจจะ
ขาดแคลนแรงงานมากขึ้น
แต่เมื่อมองตามความเป็นจริง จากรูปแบบของสังคมในปัจจุบันจานวนประชากรภายในจังหวัดตาม
ข้อมูลอาจจะไม่จาเป็นที่จะอาศัยอยู่ภายในจังหวัดเพียงอย่างเดีย ว และจานวนประชากรจากที่อื่น รวมไปถึง
ประชากรแฝงจากต่างประเทศที่เข้ามาเพื่อหารายได้ หรือเพื่อพานักอยู่ในพื้นที่ ทาให้สิ่งที่ควรจัดการควรเป็น
เรื่องของการรองรับการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพและแนวโน้มของภาค หรือประเทศเป็น
สาคัญ
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ด้านการศึกษา
จังหวัดนครปฐม มีสถานศึกษาหลากหลายครบทุกสังกัดและครอบคลุมทุกระดับการศึกษา (ข้อมูล
เสนอเอาไว้ในส่ ว นที่ 1) จะพบว่า จั งหวัด นครปฐมเจริญเติบโตในด้านการศึกษาเพิ่มสู งขึ้นทุกปี ส่ งผลให้
ประชากรนอกพื้นที่เข้ามาเรียนซึ่งเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจ จากประเด็นปัญหาที่สาคัญ ในส่วนของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบางส่วนยังคงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครูไม่ครบ
ชั้นเรียน ครูจบไม่ตรงสาขาวิชาเอก ผู้เรียนขาดความพร้อม
แนวทางการพัฒนา จังหวัดจาเป็นต้องดาเนินการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน ผู้ ปกครอง อาจใช้มหาวิทยาลัยในพื้นที่มาเป็นเครือข่ายร่ว มพัฒ นา/ นักศึกษาฝึกสอน
หรือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับสนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอน
เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
1. จับคู่เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 2-3 โรงเรียน สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก
โดยรวมครูและนักเรียนแล้วจัดชั้นเรียนรวม เช่น โรงเรียนหนึ่งรับจัดการเรียนรู้ระดับ ป.1-3 อีกโรงเรียนจัดการ
เรียนรู้ ป.4-6
2. สร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาการคิดหรือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
3. สร้างเครือข่ายการพัฒนาครู นักเรียน โดยอาศัยสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง
ด้านแรงงาน
ในส่วนของแรงงาน ประเด็น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้าน
สังคมของประเทศไทยที่ก้าวสู่สั งคมผู้ สู งอายุ การมีโ ครงสร้างประชากรที่วัยสู งอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง ขณะที่การย้ายถิ่นของประชากรส่งผลให้ความเป็นเมืองสูงขึ้นโครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธ์ของสตรีไทยลดต่าลงอยู่ที่ 1.6 ในปี 2551
ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู้สูงอายุ ลดลงจากร้อยละ 20.5 : 67.6 : 11.9 ในปี 2553 เป็น
ร้อยละ 18.3 : 66.9 : 14.8 ในปี 2559 (ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555
– 2559) ทาให้ประเทศไทยเผชิญภาวะขาดแคลนกาลังคนในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภาพการผลิต
ของประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านกาลังแรงงานร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการทดแทน
แรงงานที่ขาดแคลน สาหรับภาคอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งด้านการผลิต การควบคุมงาน ให้สามารถทดแทนกาลังแรงงานที่ขาดแคลนก็มีความจาเป็น
ที่จะต้องให้ความรู้กับพนักงานให้สามารถใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยได้อย่างถูกวิธี สามารถซ่อมแซมบารุงรักษา
เครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ทั้งด้านการใช้พลังงาน ลดการ
สูญเสียจากการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องจากต่างประเทศ และสามารถพัฒนากาลังแรงงานให้
เป็นแรงงานฝีมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางการพัฒนา
(1) เนื่องจากสถานการณ์โครงสร้างประชากรโดยรวมของประเทศที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง จึงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงต้องให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติด้านค่านิยมในการศึกษา
เนื่องจากนักเรียนนักศึกษานิยมเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพและทัศนคติของผู้หางานต้องการทางานในภาค
ราชการหรื อ งานภาคบริ ก ารมากกว่ า ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ท าให้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งต่ อ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงพัฒนาแรงงานสูงอายุที่ ยังมีศักยภาพให้เข้าสู่ตลาดแรงงานหรือคงอยู่ในระบบแรงงาน
และจัดทาโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการแรงงานในทุกภาคธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มสัดส่วนของผู้จบ
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การศึกษาสายอาชีวศึกษาโดยเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงาน
รวมถึงส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน นอกจากนี้ก็มีความจาเป็น
ในการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน
(2) ปัญหาสังคมส่งผลกระทบต่อสถานการณ์แรงงาน เช่น ปัญหายาเสพติด ส่งผลถึงการขาดแคลน
แรงงาน จึงควรปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสูญเสียกาลังแรงงาน
(3) การพัฒนาคุณภาพของแรงงานด้านการศึกษา เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการแก้ไขปัญหาแรงงานของ
ประเทศ เพื่อให้การแก้ปัญหาและการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งแรงงานของประเทศ
จะได้รับความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น
2.1.3 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลมีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมทั้งด้าน
การเป็ นแหล่ งเกษตรกรรม พาณิช ยกรรม และการท่ องเที่ ยว จึงมีการขยายตัวของชุมชนเมือง ที่อยู่ อาศั ย
สถานบริการ และโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ อาเภอนครชัยศรี อาเภอสามพราน
อาเภอเมือง และอาเภอพุทธมณฑล จึงทาให้จังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่เปูาหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้านที่อยู่อาศัย: จากนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการกระจายความเจริญ
จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความเจริญในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีการ
ขยายตัวในด้านที่อยู่อาศัยสู่พื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เช่น การปรับปรุงถนนและโครงข่ายคมนาคมสายหลั ก
การก่อสร้างสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ รวมทั้งการเพิ่มจานวนของโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้ มีการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง อุตสาหกรรมและการค้าและบริการตามมา เกิดความต้องการด้านที่อยู่อาศัย และการ
ลงทุน ด้านอสังหาริมทรัพย์ มีการพัฒนาที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับความต้องการ โดยจะกระจายตัว
ตามเส้นทางสายหลักและบริเวณแหล่งงาน เช่น ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี รูปแบบที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็น
หมู่บ้านจัดสรร ถนนเพชรเกษม มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ริมสองฟากถนน ถนนพุทธมณฑลสาย 4 และ 5
เป็นบริเวณย่านอุตสาหกรรมอ้อมใหญ่ มีทั้งหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ตึกแถว บ้านซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยของแรงงาน รวมถึงชุมชนแออั ด ความเสื่อมโทรมของที่อยู่อาศัย จากข้อมูลจานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2560 พบว่าจังหวัดนครปฐมมีจานวนโรงงาน 3,325 แห่ง คิดเป็นอันดับ 10
ของประเทศ แต่มีขนาดพื้นที่เป็นอันดับที่ 66 ของประเทศ จึงทาให้ที่อยู่อาศัยประชาชนตั้งอยู่ปะปนกับ ที่ตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
ความหนาแน่น จังหวัดนครปฐมมีขนาดพื้นที่ 2,168.327 ตร.กม. มีจานวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ ทั้ ง สิ้ น 905,008 คน (ข้ อ มู ล จากส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด นครปฐม พ.ศ.2559) มี ค วามหนาแน่ น
ของประชาชนเฉลี่ยประมาณ 417.38 คน/ตร.กม. มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ หรือพื้นที่สีเขียว 22.63 ตร.กม.
(ร้อยละ 0.96 ของพื้นที่) คิดเป็น 24 ตร.ม./คน เมืองขนาดกลาง ซึ่งมาตรฐานพื้นที่สีเขียวขั้นต่าสาหรับประเทศ
ไทยกาหนดไว้ที่ 15-20 ตร.ม./คน (ข้อมูลจากโครงการจัดทาแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์ทางด้านระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551 โดย สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ดังนั้นโดยสรุปแล้ว
จากข้ อ มู ล พบว่ า จั ง หวั ด นครปฐม มี ค วามเป็ น เมื อ งค่อ นข้ า งสู ง และมี ค วามแออั ด ของประชากรต่ อ พื้ น ที่
ค่อนข้างมาก แต่ยังมีขนาดพื้นที่สีเขียวอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามเกณฑ์ขั้นต่า
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แนวโน้มการขยายตัว แนวโน้มการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครปฐม คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น
เนื่ องจากมีการลงทุนของภาคเอกชน ที่มีการลงทุนด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งในรูปแบบ หมู่บ้านจัดสรร
ทาวน์เฮาส์ อพาร์ทเมนท์ ตามแหล่งโครงข่ายคมนาคม โดยภาครัฐเป็นปัจจัยสาคัญในการลงทุน โดยการลงทุน
ซื้อที่ดินชานเมืองและเกษตรกรรม มาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ทาให้ชุมชนชานเมืองขยายตัว คุกคามพื้นที่เกษตรกรรม
ชุมชนเติบโตแบบกระจัดกระจาย โดยเฉพาะบริเวณที่ติดเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตอาเภอสามพราน พุทธมณฑล
นครชัยศรี และอาเภอเมืองนครปฐมตามเส้นทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
ดัง จะเห็ น ได้ จ ากโครงการประเภทอาคารและแหล่ ง ที่ อ ยู่อ าศัย ที่ ผ่ านการประเมิ นผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
(EIA : Environmental Impact Assessment) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2555 จนถึง กรกฎาคม 2556 มีจานวน
ทั้งสิ้น 8 โครงการ ซึ่งนับว่าเป็นการขยายตัวที่ค่อนข้างรวดเร็ว ในส่วนของพื้นที่อุตสาหกรรมพบว่า อาเภอสามพราน
และอาเภอเมือง มีการกระจุกตัวของโรงงานจานวนมาก อาเภอพุทธมณฑล เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาและ
หน่วยราชการ ทาให้ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในลักษณะต่างๆ ซึ่ง
มีราคาค่อนข้างสูงในส่วนของการลงทุนภาครัฐ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทร เพื่อรองรับความต้องการของผู้มี
รายได้น้อย ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมได้ดาเนินการประกาศผังเมืองจังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 โดยที่
ผ่านมาผังเมืองจังหวัดนครปฐมหมดอายุตั้งแต่ พ.ศ.2551 (ขาดช่วง 6 ปี) จากการขาดการควบคุมทางด้าน
ผังเมืองของจังหวัดนครปฐม ก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้
1. การพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัยขาดความเป็นระเบียบ เนื่องจากขาดมาตรการในการควบคุม
การใช้ที่ดินที่จริงจัง ทาให้การพัฒนาที่พักอาศัยกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบและจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ในการด้านการวางผังเมืองและระบบการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาในอนาคต
2. การขาดบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในแหล่งที่พักอาศัยหลายแห่งยังไม่ได้รับบริการ
เท่าที่ควร สาเหตุเนื่องมาจากพื้นที่ที่พักอาศัยตั้งอยู่กระจัดกระจาย ทาให้ไม่สามารถเข้าถึง ถนน ระบบประปา
สถานศึกษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ มีอยู่น้อยและไม่ทั่วถึง
3. ปัญหาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย เนื่องจากสภาพการใช้ที่ดินเป็นแบบผสม มีการใช้ที่ดินหลาย
ประเภทในบริเวณเดียวกัน และมีการใช้ที่ดินบางประเภท เช่น พื้นที่อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ตลอดจน
กิจกรรมที่รบกวนสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของบริเวณที่พักอาศัย หากมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว
ก็จะสามารถลดและปูองกันปัญหาด้านสภาพแวดล้อมของบริเวณที่พักอาศัยได้
4. ปัญหาด้านความแออัดภายในเมือง จากการกระจายของแหล่งงาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเมือง ทาให้
ประชาชนต้องการที่พักในเขตเองที่ใกล้แหล่งงาน ทาให้ในเขตเมืองมีความหนาแน่นของประชาการสูง เกิด
ปัญหาด้านการจราจร ความแออัด และปัญหามลภาวะ เช่น อากาศ ขยะ น้าเสียตามมา
แนวความคิดในการกาหนดพื้นที่ด้านอยู่อาศัย : ในการกาหนดพื้นที่ด้านที่อยู่อาศัย สิ่งที่ควรนามา
พิจ ารณา คือ เรื่ องของระบบผั งเมืองและการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ที่ จะต้องมี การวางแผนและการจัดการที่
สอดคล้องกัน โดยจะต้องสามารถรองรับการพัฒนาและความต้องการของประชาชนที่ ทั่วถึง เพียงพอ และมี
ความยั่งยืน เพื่อลดหรือปูองกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา ตลอดจนมีการใช้กฎหมายควบคุมที่จริงจัง
การนาเอาหลัก Zoning เพื่อกาหนดเขตที่อยู่อาศัยที่ชัดเจน เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ตรง
ตามศักยภาพของพื้นที่
จากข้อมูลสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ทางจังหวัด
จึงสรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครปฐมดังที่แสดงไว้ในตารางข้างล่าง
ดังนี้
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ตาราง 2-5 สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครปฐม
ประเด็น
ปุาไม้/ แร่ธาตุ
ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรน้า

มลพิษ
ขยะมูลฝอย

สถานการณ์
จังหวัดไม่มีพื้นที่ปุาหรือแร่ธาตุ
- ดินเปรี้ยว มีสาเหตุมาจากดินที่เป็นกรดสูงเกินไป เนื้อดินเป็นดินเหนียวซึ่งเกิด
จากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนผสมระหว่างตะกอนลาน้าและตะกอนทะเล
ตะกอนมีการอัดตัวแน่น ทาให้น้าและอากาศระบายได้ยาก เกิดการขังตัวของน้า
ในบางพื้นที่ พบมากบริเวณอาเภอบางเลน นครชัยศรี พุทธมณฑล
- ปัญหาการพังทลายของดิน เนื่องจากสูบน้าใต้ดินขึ้นมาใช้มาก การขุดบ่อดิน
และดู ด ทรายมาใช้ ม ากเกิ น ไป จนส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด การทรุ ด ตั ว และการ
พังทลายของดิน
- การใช้สารเคมีในเกษตรกรรม ทาให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในดินเป็นจานวนมาก
และทาให้คุณภาพของดินเสื่อมโทรมลง
- น้าเสียจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชน
- คลองตื้นเขิน เกิดปัญหาน้าเน่าเสีย
- เกษตรกรใช้ยากาจัดศัตรูพืชและวัชพืชพ่นลงไปในน้า ส่งผลให้น้าเน่าเสีย
- น้าท่วมตามฤดูกาล/ น้ากัดเซาะตลิ่ง
- มีมลพิษทางอากาศมากที่สุ ด โดยเฉพาะกลิ่ นเหม็น ฝุุ น ละออง/ เขม่าควั น
รองลงมาได้แก่ปัญหามลพิษทางน้า น้าเสีย และปัญหาเสียงดัง
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมและกาจัดไม่ถูกต้องในลาดับที่ 19 ของประเทศ
ไทย มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละ 955 ตันต่อวัน มีการกาจัดอย่างถูกต้อง 159 ตัน
ต่อวัน ถู กคั ดแยกและน าไปรี ไซเคิ ล 199 ตั นต่ อวั น และขยะมูลฝอยที่ กาจัดไม่
ถูกต้อง 188 ตันต่อวัน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และของเสียอันตรายได้อย่างถูกต้องและอย่างเป็นระบบ
ที่มา: สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5
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จังหวัดนครปฐมกับการพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางของศาสตร์พระราชา
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์
ความพอเพี ย ง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี เหตุผ ล รวมถึงความจ าเป็ นที่ จะต้ องมีร ะบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้ องอาศัย ควารอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่ างยิ่งในการนาวิช าการต่ างๆ มาใช้ ในการ
วางแผนและการด าเนิ น การทุ กขั้ น ตอน และขณะเดีย วกั นจะต้ อ งเสริ ม สร้ า งพื้น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้ มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้ วยความอดทน ความเพียรมีสติปั ญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วและกว้ างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้ อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็ นอย่างดี” จากข้อความดังกล่าวเป็นสิ่ง ที่จังหวัดควรให้ความสาคัญต่อการ
นาไปพัฒนาจังหวัด และจากพระราชดารัสในปีต่อๆ มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ได้ทรงดาเนิน
พระราชกรณียกิจ ดังนี้
1. ปรับแก้สภาพทางกายภาพของพื้นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
2. เน้นความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีโดยเน้นความประหยัดแต่ถูกหลักวิชาการ
3. ส่งเสริมการผลิตที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยง และช่วยให้เกิดกระแสรายได้ที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมสถาบันหรือองค์กรของเกษตรกรเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
5. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
กรณีศึกษาแนวคิดเมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแห่งอาหารปลอดดภัย
ความนิยามโดยย่อ
Forrester
บริ ษั ท วิ จั ย ด้ า นการตลาดของสหรั ฐ อเมริ ก าร ได้ ใ ห้ นิ ย ามของความว่ า Smart
Environment เอาไว้ว่า หมายถึง การใช้ข้อมู ลสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร เพื่อทาให้
องค์ประกอบของโครงสร้ างพื้นฐานที่ส าคัญ และการให้ บริการของเมือง ตั้งแต่ การให้บริการทั่ว ไป การ
ให้ บ ริการด้านการศึกษา การให้ บริ การด้านสุ ขภาพ การให้ บริการด้านความปลอดภัยของสาธารณะ การ
ให้บริการด้านที่ดินสิ่งปลูกสร้าง การให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง และ/หรือ การให้บริการด้าน่สาธารณูปโภค
ตระหนักและตอบสนองกับความต้องการของคนที่อ าศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น รวมไปถึงเพิ่มคุณภาพการบริการที่
สูงขึ้นจากเดิม
แต่เมื่อมองถึงคาว่า Smart City ในนัยของความหมายมีความหลากหลาย ในแต่ละบริบทการนาไปใช้
อาจจะกล่าวได้ว่า ความหมายที่มีความสอดคล้องกัน คือ เป็นคาเรียกเมืองที่มีระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทา
ให้คุณภาพในการใช้ชีวิตในเมืองนั้นดีขึ้น ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมืองลง
อย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วย 3 ปัจจัยสาคัญ คือ
- Efficient การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- Sustainable มีความยั่งยืน ทั้งในแง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุน
- Live able คุณภาพชีวิตของคนอยู่อาศัยต้องดี
นัยยะของความหมายเมืองอัจฉริยะนั้น จะเห็นได้ว่าจะเป็นเมืองที่นาเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
หรือมีส่วนช่วยในการพัฒนาจัดการเมืองในแทบทุกส่วนในระบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัด
การเมืองให้ได้มากที่สุด
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การสร้างระบบเพื่อรองรับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ IoT
IoT หรือ Internet of Things เป็นแนวคิดที่เป็นการเชื่อมโยง/เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ หรือ
อุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ ให้ติดต่อกันได้โดยไม่ต้องผ่านคน ซึ่งมีเปูาหมายในการช่วยกันทางานเพื่อให้มนุษย์มีความ
สะดวกสบายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการสั่งการใด ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า IoT เป็นการทาให้
อุป กรณ์ห รื อสิ่ งของต่างๆที่อยู่ รอบตัว ของมนุษย์นั้น ให้ มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นผ่ าน
เครือข่าย เพื่อที่จะทาให้การรับ-ส่งข้อมูลทั้งจากตนเองและแหล่งอื่นมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับการใช้งานนั้นๆ โดยอุปกรณ์นั้นอาจจะประมวลผลข้อมูลด้วยตนเองหรือรับการคานวณจาก
อุปกรณ์อื่นได้
จากเห็นได้จากการพัฒนาที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุ บัน สิ่งที่ทาให้สามารถสร้าง
จังหวัดนครปฐมให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะได้ จาเป็นต้องนาเอาเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยเป็นอย่างมากในการ
ทาให้การเปูาหมาดังกล่าวได้ จากการศึกษาข้อมูลที่มีการแสดงไว้ใน Hype Cycle ของ Gartner แสดงภาพ
ของขั้นตอนของวัฏจักรอย่างใดอย่างหนึ่ง ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะด้ารการพัฒนาหรือการเติบโตของรูปแบบ
เมืองที่ได้ตั้งเปูาหมายเอาไว้ ใน Hype Cycle ของ Gartner นั้นจะแบ่ง Phase ของกระแสนั้น ๆ ออกเป็น 5
Phase ด้วยกัน คือ
1. Technology trigger – Technology trigger นั้นเป็น Phase แรกของการเข้ามาของ
เทคโนโลยีนั้น ๆ หรือกระแสเกิดใหม่นั้น ๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสาคัญต่อสังคมหรือเป็นการ
ค้นพบที่ยิ่ งใหญ่ ส่ วนใหญ่นั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่รับรู้ได้จากการเปิดตัว สินค้า , การแสดงตัว
เทคโนโลยีนั้นต่อสื่อและอื่น ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นจาก Phase นี้คือการทาเทคโนโลยีนั้น ๆ ให้เป็นที่รู้จัก
ของสังคม แต่หลาย ๆ ครั้งนั้นเทคโนโลยีนั้น ๆ อาจจะยังไม่สามารถหากาไร นามาทาธุรกิจได้
หรือยังไม่สามารถใช้ได้จริง และในขั้น Technology trigger นี้เองจึงเป็นขั้นสาคัญในการผลักดัน
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้าไปใช้ในสังคมให้ได้ และเกิดกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาได้
2. Peak of inflated expectations นี้เป็นขึ้นตอนต่อมาจาก Technology trigger โดย Peak
of inflated expectations เป็นการไต่ของเทคโนโลยีนั้น ๆ เข้าสู่จุดสุดยอด ซึ่งเป็นการเกิด
กระแสข่าวมากมายของเทคโนโลยีนั้น ๆ จากสื่ อต่าง ๆ และมีการใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งบาง
เทคโนโลยีอาจจะประสบความสาเร็จอย่างมากมาย และบางเทคโนโลยีอาจจะล้มเหลวและหายไป
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาเทคโนโลยีนั้นว่าจะสามารถดันการคิดค้นตัวเองเข้าถึงจุดความสาเร็จได้
ไหม เทคโนโลยีที่เข้าถึงสู่จัดสุดยอดได้อาจจะกลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสาเร็ขและทารายได้
มหาศาลมากมายกลับไปได้
3. Trough of disillusionment เป็นจุดหลังขึ้นถึงสู่จุดสุดยอดไปแล้ว เทคโนโลยีหรือกระแสนั้น
ๆ จะเริ่มได้ความนิยมลดลง หรือมีกระแสที่ตกลง ซึ่งจะมาถึงจุดที่สื่อต่าง ๆ นั้นหมดความสนใจลง
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้น ๆ ไป กระแสและเทคโนโลยีนี้จะหลายเป็นเรื่องที่ไม่ทันสมัย
ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องราวที่คนอยากรู้และอยากตามอีกต่อไป แม้กระทั้งผู้สร้างหรือผู้คิดค้นเองก็
ไม่มีจุดประสงค์ที่จะสร้างเรื่องราวให้กับเทคโนโลยีเพื่อเป็นกระแสอีกต่อไป จุดของ Phase นี้เกิด
ขึ้นกับเทคโนโลยีส่ว นใหญ่ที่ไม่สามารถรักษากระแสของตัวเองได้นาน แต่บางเทคโนโลยีนั้นก็
สามารถรักษากระแสได้ ทาให้การตกลงของกระแสนั้นจะเกิดช้าหรือค่อย ๆ เกิดไป
4. Slope of enlightenment เป็น Phase ที่ผู้บริโภคนั้นเริ่มเข้าใจว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์
หรื อมีผ ลต่อชี วิตอย่ างไร และเทคโนโลยีดั งกล่ าวเริ่มไม่ใช่ก ระแสแบบอดี ต แต่ พิสู จน์ แล้ ว ว่ า
สามารถใช้ได้จริง อยู่ในชีวิตประจาวันได้จริง ซึ่งนี่เป็นผลจากการทางานหนักและการมุ่งพัฒนา
เทคโนโลยีนี้ขององค์กรต่าง ๆ ด้วยการทางานหนักขององค์กรเหล่านี้ทาให้เข้าใจความเสี่ยงและ
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ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี เหล่านี้ เมื่อเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้ว่ามีผลอย่างไรต่อชีวิตแล้วก็มี
การพั ฒ นาเทคโนโลยี เ หล่ า นี้ ใ ห้ ใ ช้ ง่ า ยขึ้ น สะดวกขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ นั้ น เข้ า ใจว่ า
เทคโนโลยี นี้ จ ะช่ ว ยธุ ร กิ จ ให้ ดี ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร ซึ่ ง ในขั้ น นี้ จ ะเกิ ด สิ น ค้ า มากมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีเหล่านี้
5. Plateau of productivity เป็นขั้นสุดท้ายของเทคโนโลยีที่เทคโนโลยีนั้นกลายเป็นเรื่องปกติใน
ชีวิตประจาวัน ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป และถูกใช้มากมายในสังคมแล้ว การใช้เทคโนโลยีนี้อยู่ในจุด
ที่มีความนิ่งและคงที่แล้ว ซึ่งหากเทคโนโลยีนั้นมีการปรับปรุงหรือมีก ารดัดแปลงให้ดีขึ้นก็จะเข้า
ไปสู่วัฏจักรแรกต่อไป
แผนภูมิ 2-11 The Gartner Hype Cycle

ที่มาและลิขสิทธิ์ของ Gartner, Inc. and/or its affiliates

จากรู ป ภาพและลั ก ษณะของวั ฏ จั ก รจะเห็ น ได้ ว่ า รู ป แบบของผลกระทบ การพั ฒ นา การน าไป
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีนั้น ซึ่งรวมไปถึงการยอมรับของเทคโนโลยีแต่ละระดับในวงกว้าง จะมีระยะเวลาของ
การทาให้เกิดขึ้น ที่ยังจะไม่สามารถเป็นได้อย่างชัดเจนภายใน 1-2 ปี แต่จาเป็นต้องได้รับการสะสมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเปูาหมายดังกล่าวได้ โดย IoT จะมีบทบาทและเป็นตัวสนับสนุนกระตุ้น ให้เกิดการ
พัฒนาที่สาคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเทคโนโลยีที่สาคัญในพัฒนา ได้แก่
- เทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID)
- เทคโนโลยี Wireless Sensor Network (WSN)
- Addressing Scheme
- Data Storage and Analytic
- Visualisation
- Application
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แผนภูมิ 2-12 การประยุกต์ใช้ IoT ในปัจจุบัน

จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (IBM Research (2017), Smarter Cities : New cognitive
approaches to long-standing challenges, Retrived Nov 1, 2018) สิ่งที่จังหวัดจาเป็นต้องให้
ความสาคัญในการสร้างให้เกิดการพัฒนา ตามเปูาหมายของเมืองอัจฉริยะได้นั้น จาเป็นต้องมีองค์ประกอบ
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญครอบคลุม เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในด้านต่าง
ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนข้อมูลไปเป็นแนวทางการดาเนินงาน การสร้างการมีส่วนร่วม
การสร้ า งธุ ร กิจ การให้ บ ริ การ การสร้ า งความได้เ ปรี ยบทางการแข่ง ขัน ระหว่ างชุ มชน เมือง พื้ นที่ หรื อ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
งานเอกสารงานวิจัยของสถาบันวิจัยของ IBM ได้ระบุแนวคิดขององค์ประกอบของระบบ Smart City
เอาไว้น่าสนใจ กล่าวโดยสรุป ดังนี้
- Planning and Management เป็นเรื่องของการวางแผนพัฒนาและการใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบด้วย 1) Public Sefety คือระบบตรวจจับเฝูาระวังความ
ปลอดภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาจริง เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสามารถสั่งการแก้ไขได้
ทันที 2) Government and Agency Administration หน่วยงานรัฐสามารถนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาให้บริการและบริหารประเทศ 3) City Planning and Operations เน้นการจดการ
วางแผนเมืองและเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ และ 4) Buildings เป็นการจัดการพลังงานภานใน
อาคารและช่วยอนุรักษ์พลังงาน
- Infrastructure เป็นการจัดสรรโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง รวมถึงระบบสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) Energy การจัดการพลังงานทั้งไฟฟูาและแก็ส ตลอดจนระบบสายส่ง 2)
Water
การผลิ ต และจั ด ส่ ง น้ าประปา ท่ อ ระบายน้ า และระบบการจั ด การน้ าท่ ว ม 3)
Transportation การจัดการระบบขนส่งในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาการขนส่งหรือ เพิ่ม
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ประสิทธิภาพการใช้ระบบ และ 4) Environmental เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
- Plople เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวทันต่อเหตุการณ์ ได้แก่ 1) Social
Programs เป็นการบริหารจัดการด้านสังคม โดยการวางโครงการที่เหมาะสมสามารถขับเคลื่อน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) Smarter care การวินิจฉัยสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลการดูแลสุขภาพสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในการตัดสินใจ และ 3)
Education ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการฟื้นฟู
โครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยด้วยฟังก์ชันการทางานใหม่
ความเป็นไปได้ในการสร้างจังหวัดนครปฐมไปสู่เมืองอัจฉริยะ
ณ ข้อมูลปัจจุบัน ในส่วนต่างๆ จังหวัดมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น มีการขยายตัวของชุมชน จานวนประชากร จานวนธุรกิจ ร้านค้าอย่างเห็น
ได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่จังหวัดจาเป็นอย่างมากในการวางฐานของโครงสร้างให้แข็งแรงมาก
ยิ่งขึ้น คือเรื่องของระบบการจัดเก็บข้อมูลในทุกๆด้าน (จากของเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก) จาเป็นจะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูล ลดความซ้าซ้อนของข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดฐานข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการวิเคราะห์ หรือกาหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เมื่อฐานข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแล้ว การวางระบบเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มี จะทาให้เกิ ดการ
เชื่อมโยงช้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหลักการทาสมาร์ทซิตี้ ตามนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ซึ่ง
ขับเคลื่อนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาร่องจังหวัดที่นครนายกนั้นได้มีหลัก 5 ประการ
สาคัญ ได้แก่
• ให้ประชาชนสามารถเชื่อมข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ทั่วประเทศ
• ข้อมูลภาครัฐจะต้องบูรณาการเพื่อใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมด
• บริการภาครัฐจะต้องกระจายตัวลงไปให้ใกล้ประชาชนมากที่สุด
• สนับสนุนด้านการศึกษาให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบเศรษฐกิจสหกรณ์ ใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปให้มีรายได้สูงขึ้น
จากการศึกษาเพิ่มเติมสิ่งที่จะกาหนดให้จังหวัดสามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมาดังกล่าวจาเป็นต้องมี
ปัจจัยที่ช่วยในการส่งเสริม ดังนี้
• นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ
• ความครอบคลุมการวางโครงข่ายระบบอินเตอร์ภายในพื้นที่/ประเทศ
• ความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ระดับความเร็วในการส่งข้อมูล
• ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
• โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
• ความพร้อมของบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญภายในพื้นที่

127

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ โดยใช้ตัวชี้วัด
การการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ โดยใช้
ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดนครปฐมที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทาให้จังหวัดมาประกอบการทบทวนและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ที่มี
ผลต่อการพัฒ นาด้ านต่าง ๆ ของจั งหวัด โดยมีกราฟและข้อมูล ประกอบกราฟตัว ชี้วัดการพัฒ นา จังหวั ด
นครปฐมในประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ 4 มิติ ได้แก่
ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม
ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคานึกถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านประสิทธิภาพในการดาเนินงานของภาครัฐ
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แผนภูมิ 2-13 กราฟแสดงภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดนครปฐม
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ตาราง 2-6 ข้อมูลประกอบกราฟตัวชี้วัดการพัฒนา จังหวัดนครปฐม

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สิงหาคม 2561)
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดนครปฐม
จังหวัดได้นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดมาประกอบการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ของจังหวัด โดยจังหวัดได้จาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน และปัจจัยภายนอกที่
เป็นโอกาสและอุปสรรคของจังหวัด โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็นจังหวัดปริมณฑล ส่งผลให้การคมนาคมและการขนส่งสะดวก เป็นประตูสู่ชายแดนภาคตะวันตก
และภาคใต้ และเป็นพื้นที่เชื่อมโยงจากกรุงเทพมหานครถึงชายแดนประเทศเมียนมาร์ที่ใกล้ที่สุด
2. ทรัพยากรดินและน้าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร โดยมีแม่น้าต้นทุนสายหลักคือ แม่น้าท่าจีน มี
ระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
3. ฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญ่รองรับวัตถุดิบ
ในพื้นที่ และเป็นสาขาที่ติด 3 ลาดับแรกที่มีมูลค่าสูงสุดและมีความสาคัญในการสร้างรายได้ให้จังหวัด
4. แหล่งเพาะปลูกข้าว พืชผักและผลไม้ประกอบด้วย มะพร้าวน้าหอม ส้มโอ มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ มะนาว
กล้วยน้าว้า กล้วยหอม ลาไย และกล้วยไม้ที่สาคัญ
5. เกษตรกรในจังหวัดเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพมาก โดยเฉพาะโคเนื้อ โคนม สุ กร เป็ดไข่ และไก่ไข่ และมี
โรงงานแปรรูปอาหารที่ทันสมัย รวมทั้งมี ตลาดสุกรขนาดใหญ่ในการรองรับผลิตผล และเป็นแหล่ง
จาหน่ายเนื้อสุกรชาแหละที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
6. การทาประมงน้าจืด ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาน้าจืด และสัตว์น้าสวยงามเป็นอันดับต้นของประเทศ
7. ฐานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยมูลค่าอุตสาหกรรมของจังหวัดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.2 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด และปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารมีฐานการส่งออกร้อยละ 70 เป็นตลาด
ต่างประเทศ
8. ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยมีผลิตภาพแรงงาน
เท่ากับ 304,000บาท/คน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยผลิตภาพแรงงานของประเทศเท่ากับ 110,895 บาท/
คน
9. แหล่งอารยธรรมส าคัญที่มีป ระวัติความเป็นมายาวนาน จึงมีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และเชิงวัฒนธรรม ที่โดดเด่นระดับประเทศ
10. เมืองศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค โดยมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ มีมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีชื่อเสียง
อยู่ในพื้นที่ โดยค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ปี 2560 ด้านการศึกษาเท่ากับ 0.6903 คิดเป็น
อันดับที่ 5 ของประเทศ และยังติดอันดับ 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าทางการศึกษามากที่สุดในภาค
กลาง
11. การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางสังคมของชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี
12. มีโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพ
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ทาให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้า จึงประสบปัญหาน้าท่วมขังในบางพื้นที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณริมแม่น้าท่าจีน
2. ถนนสายหลักมีสภาพชารุด ไม่ปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ขาดระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพ และ
ขาดการจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตของจังหวัดยังไม่สามารถสร้างอานาจการต่ อรองในการขายสินค้าหรือกาหนด
ราคาสินค้า
4. เกษตรกรใช้สารเคมีในการผลิตเป็นจานวนมาก เกิดสารเคมีตกค้างในดิน ดินเสื่อมสภาพ ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตสินค้าของภาคการเกษตรสุงเพิ่มขึ้น การผลิตพืชเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน GAP
และยังขาดแหล่ งจาหน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัยโดยตรง รวมถึงการปรับเปลี่ ยนทัศนคติในการทา
การเกษตรหรือการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
5. การขยายฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นไปได้ยากเนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวมากและที่ดินมีราคาแพง รวมทั้ง
ก่อให้เกิดมลภาวะทางกลิ่น และน้าเสีย
6. มาตรฐานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ายังต่ากว่าเกณฑ์ที่ประเทศนาเข้ากาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพ
สัตว์น้า ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การปูองกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีตลาดกลาง
ซือ้ -ขาย สัตว์น้า ไม่เพียงพอ ไม่สามารถรองรับผลผลิตได้ทั้งปี
7. ผู้ป ระกอบการขาดแคลนแรงงานไทย ทาให้ จาเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ กิจการสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
8. ขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ ด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย รวมทั้งสร้างธุรกิจต่อเนื่องใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
กลุ่มใหม่
9. ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความชานาญในการจัดการการเรียนรู้ สาขาวิชาหลั ก
ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่งผลให้การทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ที่ถึงแม้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่ยัง ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้ร้อยละ 50
10. สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA มีปริมาณต่ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ และ
ปัญหาความแออัดของผู้มารับบริการ ผนวกกับจานวนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ
11. จังหวัดมีเส้นทางรอยต่อกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการลักลอบ
ลาเลียงและการแพร่กระจายของยาเสพติด จากข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ผลการจับกุม
คดียาเสพติดของจังหวัด เท่ากับ 995 รายต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่ งมีค่า
เท่ากับ 717.7 รายต่อประชากรแสนคน
12. ปริมาณขยะของจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดย
ปัจจุบัน จังหวัดมีปริมาณขยะ 442,391 ตัน/ปี แต่ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะในระดับประเทศอยู่ที่ 247,105
ตัน เป็นผลมาจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชนเมือง และภาคการท่องเที่ยว
13. คุณภาพน้ าของแม่น้าท่าจี น โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่ อมโทรมถึงเสื่ อมโทรมมากซึ่งวัดโดยเกณฑ์ดัช นี
คุณภาพน้าทั่วไป หรือ Water Quality Index (WQI) รวมทั้ง มีปริมาณน้าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และน้าเสียจากชุมชน
14. การประสบปัญหา น้าทะเลหนุน ส่งผลกระทบให้น้ากร่อย เค็ม และเกิดภาวะน้าล้นตลิ่งในบริเวณพื้นที่
ริมแม่น้าท่าจีน
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โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายของรัฐให้ความสาคัญกับ Food Safety Zoning การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning) การเป็น Smart Farmer การบริหารจัดการน้า ซึ่งสร้างโอกาสให้จังหวัดสามารถบริหาร
จัดการพื้นที่เพื่อการเกษตรปลอดภัย
2. รัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
3. นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจังหวัดสามารถผลิต แปรรูปสินค้าเกษตร และ
ส่งออก
4. ภาครัฐมีนโยบายการเพิ่ม ศักยภาพการบริการเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
โดยทีมสหวิชาชีพออกให้บริการผู้ปุวยที่บ้านและชุมชน
5. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล สนับสนุนให้จังหวัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
6. การก่อสร้างท่าเรือน้าลึกทวายในประเทศเพื่อนบ้าน สร้างโอกาสให้จังหวัดสามารถพัฒนาเชื่อมโยง
โครงข่ายขนส่งระดับภูมิภาค
7. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้มีตลาดขนาดใหญ่ สามารถรองรับผลผลิตที่หลากหลายและมีคุณภาพ
และเชื่อมโยงด้านการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว
8. กระแสความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในระดับโลกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้
จังหวัดสามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
9. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างโอกาสให้จังหวัดสามารถนามาใช้พัฒนากระบวนการผลิต
การตลาด การบริการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยสร้างโอกาสให้จังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว สิน ค้า และบริการผ่านระบบออนไลน์ ทาให้ช่วยลดต้นทุนการตลาด และสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยวไปได้ทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
11. โครงการรถไฟความเร็ ว สูงของรัฐ บาลที่เชื่อมโยงในสถานที่ต่างๆ ที่จะทาให้ การขยายตัว ของกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น (โอกาสในการรองรับหรือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจังหวัด)
อุปสรรค (Threats)
1. ข้อจากัดในการนาเข้าสินค้าของแต่ละประเทศมีมาตรฐานแตกต่างกัน และมีการใช้มาตรการที่ไม่ใช่
ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) เป็นเครื่องมือในการปกปูองการนาเข้าสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะ
มาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Standard: SPS)
2. สินค้าของประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนต่ากว่าและคุณภาพดีกว่าเข้ามาแข่งขันในตลาดของไทยมากขึ้น
ส่งผลให้มีการแย่งส่วนแบ่งในตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิด
3. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรปลอดภัยมีข้อกาหนดที่ส่งผลให้เกษตรกรปฏิบัติตามได้ยาก
และเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในการผลิตตามมาตรฐาน ขาดการส่งเสริมด้านตลาดและราคาที่เป็น
แรงจูงใจแก่เกษตรกร
4. อุตสาหกรรมบางประเภทอาจได้รับผลกระทบจากการไหลบ่าของแรงงานที่เข้ามาแข่งขัน รวมทั้ง
แรงงานฝีมือสามารถออกไปทางานในประเทศคู่สัญญาทาให้เกิดปัญหาขาดแรงงานที่มีทักษะสูง
5. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบด้านการเกษตร เช่น ผลผลิต
น้อยลง ผลผลิตไม่คงที่ ด้านสังคมเกิดโรคระบาด โรคติดต่อ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
6. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย
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7. แนวโน้มต่างด้าวที่เพิ่มสูงขึ้นในกรณีของแรงงาน (เป็นไปได้ทั้งโอกาสและอุปรสรรค)
8. แนวโน้มต่างด้าวที่เพิ่มสูงขึ้น ในกรณีของการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
9. ผลผลิตสินค้าที่จังหวัดผลิตได้ ผู้ผลิตไม่สามารถเป็นผู้กาหนดราคาสินค้า ทาให้ผู้ผลิตต้องแบกรับต้นทุน
ของการผันผวนของราคาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดนครปฐมได้นาประเด็น
บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560-2579 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนยุทธศาสตร์
รายสาขาเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
แผนพัฒ นาจั งหวัดนครปฐมปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อคิดเห็ นในการประเมิน แผนพัฒ นาจังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาอาเภอ ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนา
จังหวัดมาประกอบในการประชุมเชิงปฏิบัติการและวิเคราะห์ส ถานภาพจังหวัด ทั้งนี้ กระบวนการในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดด้วย SWOT Analysis ได้ดาเนินการอย่างครบถ้วนตามหลักการ โดยคานึงถึง
การมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งผลการกาหนดตาแหน่งการ
พัฒนาของจังหวัดหรือ Positioning ของจังหวัด ได้แสดงไว้ในแผนภาพต่อไปนี้
แผนภูมิ 2-14 ภาพแสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของจังหวัด
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จากแผนภู มิ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จั ง หวั ด ได้ ก าหนดต าแหน่ ง การพั ฒ นาเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ( Strategic
Positioning) จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้กาหนดค่า
ถ่วงน้าหนัก เพื่อพิจารณาว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจังหวัดมากน้อยเพียงใดและให้คะแนนในแต่ละ
ประเด็น ซึ่งภายหลังการประมวลผลพบว่า จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ค่าคะแนน
ของจุดอ่อน (419 คะแนน) มีมากกว่าจุดแข็ง (410 คะแนน) และผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External
Factors) พบว่าค่าคะแนนของโอกาส (462 คะแนน) มีมากกว่าอุปสรรค (425 คะแนน)
เมื่อวิเคราะห์ในตาราง SWOT Matrix แล้วจะเห็นได้ว่า สถานภาพจังหวัดนครปฐมในปัจจุบันอยู่ใน
ตาแหน่งต้องให้ความสาคัญในเรื่องการปรับปรุงพัฒนา โดยต้องเร่งดาเนินการแก้ไขหรือลดจุดอ่อน และใช้
โอกาสที่ดีจากภายนอกเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โดยจังหวัดนครปฐมจาเป็นต้องใช้โอกาสจากนโยบายของรัฐ
ที่ให้ความสาคัญกับ Food Safety Zoning ผนวกกับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
กลางที่เน้นความเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย และกระแสความต้องการบริโภค
สิ น ค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอิ น ทรี ย์ในระดับโลกเพิ่มสู ง ขึ้น ซึ่งสร้างโอกาสให้ จัง หวัดสามารถพัฒ นา
ศักยภาพด้านการเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย และสุขภาพ รวมถึงการนาเอานโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ มีใช้
ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในจังหวัด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการนาจังหวัดไปสู่ เมืองที่
มีความสามารถในการเป็นเมืองอัจฉริยะ
นอกจากนี้ จังหวัดควรใช้โอกาสจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลสนับสนุนให้จังหวัด
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของจังหวัด นครปฐมซึ่งเป็นอู่อารย
ธรรมส าคั ญที่ มี ประวั ติ ความเป็ นมายาวนานในแผ่ นดิ นสุ วรรณภู มิ เป็ นเมื องเก่ าแก่ ที่ มี ความเจริ ญรุ่ งเรื องด้ าน
พระพุทธศาสนา และเป็นเมืองโบราณที่มีความสาคัญมาก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากไทยและต่างประเทศได้มากขึ้น
โดยจั ง หวั ด ต้ อ งพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง รวมทั้งขาดการ
พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่
นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวแล้ว ศักยภาพของจังหวัดคือการมีสถานศึกษาหลากหลายครบทุก
สังกัดและครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและยังติดอันดับห้าจังหวัดที่มีความก้าวหน้าทางการศึกษามากที่สุดใน
ภาคกลาง ผนวกกั บ ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคกลางให้ ความส าคั ญ กับ การพั ฒ นาเมื อ งปริ มณฑลให้ เ ป็ น
ศูนย์บริการการศึกษา ตลอดจนให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยแสวงหามาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการแพร่กระจายของยาเสพติด การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวม
ไปถึงการปรับปรุงคุณภาพน้า ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การลดปริมาณน้าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า การเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และน้าเสียจากชุมชน ตลอดจนการคัดแยกและจัดการด้านขยะมูล
ฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โอกาสจากยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเมือง
ปริมณฑลให้เป็นที่อยู่อาศัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม
ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) จังหวัดได้
ดาเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามมติที่คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรู ปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล
รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
และให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาภาค เพื่อเป็นแผนชี้นาการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยจังหวัดให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศสู่การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อตอบสนองศักยภาพและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ และเป้าหมายในระดับชาติ ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้
แผนภูมิ 2-15 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2558-2563 : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประเทศไทย 4.0
เศรษฐกิจที่ขับเคลืปี่อนด้วยนวัตกรรม

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลภาครัฐ
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
9. พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

5. ความมั่นคง

10.การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

แผนยุทธศาสตร์รายสาขาเฉพาะด้าน
▪ ท่องเที่ยว
▪ อุตสาหกรรม
▪ เกษตร
▪ บริหารจัดการน้า
▪ ความมั่นคง

▪ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
▪ โครงสร้างพื้นฐาน
▪ สิ่งแวดล้อม
▪ ปรองดองสมานฉันท์
▪ ผังเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนา ศูนย์กลางการผลิตอาหารและสินค้า
เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
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แนวทางการพัฒนาเมืองปริมณฑล
ศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการ
พาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและ
โลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ
และการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย
▪ ศักยภาพของจังหวัด
▪ ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
▪ SWOT ของจังหวัด

รายละเอียดโครงการ
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กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้สะท้อนถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งนาไปสู่การบูรณาการ
ในเชิงพื้นที่ (Area-Based) เชิงภารกิจ (Function-Based) และการมีส่วนร่วม (Participation) โดยได้กาหนด
เป้าหมายหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่จังหวัดต้องการบรรลุและวิธีการที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่และท้องถิ่น ตลอดจนสภาพปั ญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง
และขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ข้อมูลเชิง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขั้น ตอนที่ 3 ประชุมรั บ ฟังความคิดเห็ นของประชาชนในพื้นที่เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ และนาเสนอผลที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของจังหวัดเพื่อรับทราบ
ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม โดยคานึงถึง
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) และโมเดลประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) แผนยุทธศาสตร์รายสาขาเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริ มณฑล (จ.นครปฐม จ.นนทบุ รี จ.ปทุ ม ธานี จ.สมุ ท รปราการ) ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กับ การเป็ น
ศูน ย์ กลางการค้าการลงทุน บริการธุร กิจ และการพาณิช ย์ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลาง
โลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย การศึกษาระดับมาตรฐานสากล
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมาย
การพัฒนา ประเด็นการพัฒนา ซึ่งต้องระบุ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน
และโครงการ โดยระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการกาหนดแผนปฏิบัติราชการสาหรับใช้เป็นแนวทาง
และคู่มือในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย งบประมาณ และระยะเวลาที่กาหนด
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม
1. ยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัด ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
2. การพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อกระจายความเจริญ รองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญ
ของเมืองหลวง
3. ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม ชุมชน ครอบครัว บุคคล ให้ก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา เทิดทูนสถาบัน
2.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัว (Per Capita GPP) ปี 2565 เท่ากับ 329,607 บาท
(ค่าฐาน ปี 2558 เท่ากับ 289,129 บาท เพิ่มขึ้นปีละ 2%)
2. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) จังหวัดนครปฐม (ด้านการ
คมนาคมและการสื่อสาร) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาคกลาง (ข้อมูลปี 2560 ค่าเฉลี่ยภาคกลางมีค่าดัชนี =
0.6666 จังหวัดนครปฐมมีค่าดัชนี = 0.6037)
3. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) จังหวัดนครปฐม อยู่ใน 10 ลาดับ
แรกของประเทศ (ข้อมูลปี 2560 อยู่ลาดับที่ 12)
2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
3) แนวทางการพัฒนา
4) แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief)
(1) แผนงาน (ชุดโครงการ)
(2) โครงการ
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ตาราง 2-7 วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของประเด็นการพัฒนาที่ 1
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

วัตถุประสงค์

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
นครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่ง
อาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ
(Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก
(Global Content)

1.1 เพื่อให้จังหวัดนครปฐมเป็น
เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Tourism & Food
Metropolis) และส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้
อย่างยั่งยืน
1.2 เพื่อให้จังหวัดนครปฐมเป็น
Smart City

แผนงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา

มูลค่าการจาหน่ายผลผลิตการเกษตรปลอดภัยที่สาคัญ
 พัฒนาสินค้าเกษตรครบวงจร
ตั้งแต่ เมล็ดพันธุ์(Feed) – การทา
 ข้าว 2,607 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 2,145 ล้านบาท) +5%
ฟาร์ม(Farm) – การแปรรูป(Food)
 กล้วยไม้ 639 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 590 ล้านบาท) +2%
– พร้อมรับประทาน(Table) – การ
 ส้มโอ 27 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 22 ล้านบาท) +5%
กระจายสินค้า(Distribution)
 พืชผัก 114 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 94 ล้านบาท) +5%
 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและ
จานวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP/อินทรีย์
แหล่งท่องเทีย่ วเชื่อมโยง สร้าง
 มาตรฐาน GAP ปีละ 575 แปลง
เครือข่ายการท่องเที่ยวแบบครบ
 มาตรฐานอินทรีย์ ปีละ 10 แปลง
วงจร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
 จานวนฟาร์มทีผ่ ่านการรับรองมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ปีละ 575 ฟาร์ม
(Nakhon Pathom Love
Destination)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนร้านค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Clean
 ส่งเสริมสานสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
Food, Good Taste
น้องเพื่อขยายฐานการค้ากับ
 จานวน 2,223 ร้าน (ฐานปี 2558 = 2,053 ร้าน) +2%
ต่างประเทศ
รายได้จากการท่องเที่ยว
 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสูงวัย
 มูลค่า 7,370 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 5,034 ล้านบาท) +10%
(Silver Economy)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs/
 พัฒนาระบบต่อยอดงานวิจัยเพือ่
วิสาหกิจชุมชน
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาจังหวัด
 มูลค่า 10,262 ล้านบาท (ฐานปี 2559 = 9,502 ล้านบาท) +8%

แผนงานที่ 1 เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแห่งอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
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ตาราง 2-8 วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของประเด็นการพัฒนาที่ 2
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

วัตถุประสงค์

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างความ
แข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และกระจายความเจริญ สร้างการ
ความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

พัฒนาอาเภอ ตาบล ชุมชนให้รองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของจังหวัดนครปฐมและ
กรุงเทพมหานคร

แผนงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา

จานวนสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานที่ได้รบั การพัฒนาปรับปรุง  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ดีขึ้นต่อปี ไม่น้อยกว่า 7 แห่ง/ปี
 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหลักของแต่ละ
ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึง (ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ)
อาเภอ/ชุมชนในทุกๆ ด้าน
 ไฟฟ้า (ฐานปี 2558 นครปฐม ร้อยละ 79.86
ประเทศ 88.41)
 น้าประปา (ฐานปี 2558 นครปฐม ร้อยละ 11.96
ประเทศ 15.77)

แผนงานที่ 2 อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
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ตาราง 2-9 วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของประเด็นการพัฒนาที่ 3
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและ
สิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค
และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์
พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

แผนงาน

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้เกิด
รายได้แก่ประชาชนโดยเน้นการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
นวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจที่ทนั สมัย
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.3 เพื่อลดช่องว่าง และเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ที่พึงได้รับ
3.4 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ร้อยละที่ลดลงของคดีอาชญากรรมที่สาคัญ
 อัตราลดลง (ร้อยละ 5/ปี)
ร้อยละที่ลดลงของคดียาเสพติด/ปี
 อัตราลดลง (ร้อยละ 5/ปี)
อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลีย่ ของครัวเรือน
 ลดลง
ร้อยละของการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และมลพิษ (ร้อยละ 95)
ร้อยละของประชาชนเข้าถึงสวัสดิการ/บริการภาครัฐ 7
ด้าน (การศึกษา, สุขภาพอนามัย, ที่อยู่อาศัย, การทางาน
การมีรายได้, กระบวนการยุติธรรม, นันทนาการ, และ
บริการทางสังคม) (ร้อยละ 65)

แผนงานที่ 3 ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สู่ภูมิคุ้มกัน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
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แนวทางการพัฒนา
 สนับสนุนและส่งเสริมความเข้าใจใน
การนาศาสตร์พระราชามาปฏิบตั ิให้
เกิดความยั่งยืน และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
 ส่งเสริมการจัดระเบียบ ควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม เพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 ส่งเสริมระบบสวัสดิการและการ
บริการภาครัฐแบบเท่าเทียม ทั่วถึง
และเสมอภาค

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ (แบบ จ.1)
แบบ จ.1
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวน)
จังหวัดนครปฐม
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : 1. ยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัด ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
2. การพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อกระจายความเจริญ รองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง
3. ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม ชุมชน ครอบครัว บุคคล ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา เทิดทูนสถาบัน
ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน

ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 1 พั ฒ นา
นครปฐมให้ เ ป็ น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ
(Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวง
แห่ ง อาหารและการท่ อ งเที่ ย ว
(Food Metropolis) และเมือง
แห่ งสุ ข ภาพ (Healthy City)
ร อ ง รั บ สั ง ค ม ผู้ สู ง อ า ยุ
(Aging)และบริ บ ทโลก (Global
Content)

แผนงานที่ 1 เมือง
อัจฉริยะและเมือง
หลวงแห่งอาหาร
ปลอดภัย/สุขภาพ

ตชว. 1 มูลค่าการจาหน่ายผลผลิต
การเกษตรปลอดภัยที่สาคัญ
• ข้าว (ล้านบาท)
• กล้วยไม้ (ล้านบาท)
• ส้มโอ (ล้านบาท)
• พืชผัก (ล้านบาท)
ตชว. 2 จานวนแปลง/ฟาร์มทีผ่ ่าน
การรับรองมาตรฐาน GAP/อินทรีย์
• มาตรฐาน GAP
• มาตรฐานอินทรีย์
• จานวนฟาร์มที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานกรมปศุสัตว์
ตชว. 3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวน
ร้านค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
Clean Food, Good Taste
ตชว. 4 รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

2,252
602
23
98

2,365
614
24
104

2,483
626
25
109

500 แปลง
10 แปลง
500 ฟาร์ม

550 แปลง
10 แปลง
550 ฟาร์ม

2
5,537
142

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

2,607
639
27
114

2,737
651
28
119

2,574
637
26.4
113

600 แปลง
10 แปลง
600 ฟาร์ม

650 แปลง
10 แปลง
650 ฟาร์ม

700 แปลง
10 แปลง
700 ฟาร์ม

575 แปลง/ปี
10 แปลง/ปี
575 ฟาร์ม/ปี

2

2

2

2

ร้อยละ 2/ปี

6,091

6,700

7,370

8,107

7,048

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน

ตชว. 5 รายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs/วิสาหกิจ
ชุมชน(ล้านบาท)
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 2 สร้ า ง
แผนงานที่ 2
ตชว. 6 จานวนสาธารณูปโภคขั้น
ความแข็ ง แกร่ ง ระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง พื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
สามารถรองรับการขยายตัวทาง
และ ยั่งยืน
ให้ดีขึ้น
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ
ตขว. 7 ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึง (ไม่
ส ร้ า ง ก า ร ค ว า ม สุ ข ใ ห้ กั บ
น้อยกว่าค่าเฉลีย่ ประเทศ)
ประชาชนในทุกระดับ
• ไฟฟ้า (ฐานปี 2558 นครปฐม ร้อย
ละ 79.86 ประเทศ 88.41)
• น้าประปา (ฐานปี 2558 นครปฐม
ร้อยละ 11.96 ประเทศ 15.77)
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 3 เพิ่ ม แผนงานที่ 3
ตขว. 8 ร้อยละที่ลดลงของคดี
รายได้ ลดรายจ่ า ย ลดปั ญ หา ศูนย์กลางเมือง
อาชญากรรมทีส่ าคัญ
ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง ศาสตร์พระราชา สู่ ตขว. 9 ร้อยละที่ลดลงของคดียาเสพ
ความเสมอภาค และความเท่ า ภูมิคุ้มกัน ก้าวทัน ติด/ปี
เทียม โดยนาศาสตร์พระราชามา การเปลีย่ นแปลง
ตขว. 10 ร้อยละของการดาเนินการ
เป็นแนวทางหลัก
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และมลพิษ
ตขว. 12 ร้อยละของประชาชน
เข้าถึงสวัสดิการ/บริการภาครัฐ 7
ด้าน (การศึกษา, สุขภาพอนามัย, ที่
อยู่อาศัย, การทางานการมีรายได้,
กระบวนการยุติธรรม, นันทนาการ,
และบริการทางสังคม)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
10,119
10,262

พ.ศ. 2561
9,971

พ.ศ. 2562
10,072

7 แห่ง

7 แห่ง

7 แห่ง

88.41

88.41

15.37
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พ.ศ. 2565
11,082

พ.ศ. 2561-2565
10,120

7 แห่ง

7 แห่ง

7 แห่ง/ปี

88.41

88.41

88.41

88.41

15.37

15.37

15.37

15.37

15.37

5

5

5

5

5

ร้อยละ 5/ปี

5

5

5

5

5

ร้อยละ 5/ปี

95

95

95

95

95

ร้อยละ 95/ปี

50

55

60

65

70

60

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
พ.ศ. พ.ศ.
พ.ศ. 2561 แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
งปม. ชาติ
2561 2562
2565
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่ง
สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงานที่ 1 แผนงานเมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแห่งอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ
1
2
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ผู้ประกอบการต้นแบบ
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์
1,250,000
1,250,000
1,250,000
3,750,000
ต้นแบบสู่การตลาด ในยุคประเทศไทย 4.0
2. โครงการเสริมสร้างอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืน
1
2
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
กิจกรรม : การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองปลอดสารแบบ
580,600
580,600
580,600
1,741,800
ครบวงจร
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยี
สนง.เกษตรและ
สารสนเทศดิจิทัลการเกษตรและบริหารจัดการการใช้
1
2
3,000,000
3,000,000
6,000,000
สหกรณ์จังหวัด
ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม (Zoning)
4. โครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร
กิจกรรมหลัก 4.1 พัฒนาศูนย์ผลิตพืชอาหารสัตว์ TMR แบบ
1
2
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
8,132,200
8,132,200
ครบวงจร
กิจกรรมหลัก 4.2 พัฒนาและต่อยอดอาหารสัตว์เกษตรกร
1
2
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
696,200
696,200
1,392,400
โดยใช้ TMR
5. โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยนครปฐม
1
2
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
2,232,000
2,232,000
2,232,000
6,696,000
6. โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับเพื่อเข้าสู่เมือง
สนง.อุตสาหกรรม
1
5
2,600,000
2,600,000
5,200,000
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จังหวัด
7. โครงการพัฒนาประมงก้าวหน้าสร้างมูลค่าตลอดห่วงโซ่
1
2
สนง.ประมงจังหวัด
7,850,000
7,850,000
7,850,000 23,550,000
การผลิต
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
8. โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการค้าการตลาดเชิงรุก
1
2
ของผู้ประกอบการการค้าจังหวัดนครปฐม
9. โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการค้า สินค้าเกษตร
1
2
อินทรีย์ เกษตรปลอดภัย
10. โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย
1
2
ผู้ประกอบการ
11. โครงการพัฒนาการจัดการฟาร์มอย่างมีระบบ
1
2
12. โครงการยกระดับเกษตรกรมุง่ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1
2
13. โครงการ Mobile Butcher and Food Truck By
1
2
KUBeef
14. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยถึงมือ
1
2
ผู้บริโภค
15. โครงการขยายศูนย์รับน้านมดิบ ขนาด 40 ตัน / วัน
1
2
เป็นขนาด 50 ตัน / วัน สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
16. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเล็กพร้อมดั้ม และรถ
โฟรค์ลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการขนส่ง
1
2
อาหารสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์โคนม
กาแพงแสน จากัด
17. โครงการจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดยก
1
2
1.5 ตัน
18. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุน
1
2

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

สนง.พาณิชย์จังหวัด

3,300,000

3,300,000

3,300,000

9,900,000

สนง.พาณิชย์จังหวัด

1,675,000

1,675,000

1,675,000

5,025,000

สนง.พาณิชย์จังหวัด

549,600

549,600

549,600

1,648,800

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด

6,794,300

1,785,700
6,794,300

1,785,700
6,794,300

3,571,400
20,382,900

สนง.สหกรณ์จังหวัด

3,200,000

3,200,000

3,200,000

9,600,000

สนง.สหกรณ์จังหวัด

1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,500,000

สนง.สหกรณ์จังหวัด

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

สนง.สหกรณ์จังหวัด

1,705,000

1,705,000

1,705,000

5,115,000

สนง.สหกรณ์จังหวัด

600,000

600,000

600,000

1,800,000

สนง.สหกรณ์จังหวัด

13,000,000

13,000,000

13,000,000

39,000,000

หน่วยดาเนินการ
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พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
งปม. ชาติ
19. โครงการเพิ่มศักยภาพโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
1
2
สนง.สหกรณ์จังหวัด
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม จากัด
20. โครงการศูนย์เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงโคนม การท่องเที่ยว
เกษตรเชิงนวัตกรรม

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

5,941,000

5,941,000

5,941,000

17,823,000

1

2

สนง.สหกรณ์จังหวัด

15,800,000

15,800,000

15,800,000

47,400,000

1

2

สนง.สหกรณ์จังหวัด

25,000,000

25,000,000

25,000,000

75,000,000

1

2

สนง.สหกรณ์จังหวัด

5,564,000

5,564,000

5,564,000

16,692,000

1

2

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

14,110,000

14,110,000

14,110,000

42,330,000

24. โครงการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันกับ FTA

1

2

สนง.สหกรณ์จังหวัด

1,209,700

1,209,700

1,209,700

3,629,100

25. โครงการสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยเทคโนโลยีพลังงาน
26. โครงการผลิตเนื้อนมสะอาดปลอดภัย
27. โครงการสุนัขจรจัด ปลอดโรค คนปลอดภัย

1
1
1

2
2
2

สนง.พลังงานจังหวัด
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

1,039,600
2,955,700
2,437,000

1,039,600
2,955,700
2,437,000

1,039,600
2,955,700
2,437,000

3,118,800
8,867,100
7,311,000

1

2

สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัด

600,000

600,000

600,000

1,800,000

1

2

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

893,700

893,700

893,700

2,681,100

21. โครงการ สร้างโรงงานพร้อมเครื่องจักรผลิตอาหารโค
นม กาลังการผลิตขนาด 3 ตัน / ชั่วโมง
22. โครงการ จัดซื้อเครื่องตรวจองค์ประกอบน้านมดิบ
(Milko Scan)
23. โครงการสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพร

28. โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงรุก
29. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนาและ
วัฒนธรรม
30. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเชิง
สถาปัตยกรรม “พระราชวังสนามจันทร์”
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
งปม. ชาติ
กิจกรรมหลัก 30.1 จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
1
2
สานักงานจังหวัด
พระราชวังสนามจันทร์
กิจกรรมหลัก 30.2 บริหารจัดการพระราชวังสนามจันทร์
กิจกรรมหลัก 30.3 การบารุงรักษา การรักษาความสะอาด
การรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมหลัก 30.4 การซ่อมแซมพระตาหนักและเรือน
บริวารพร้อมระบบสาธารณูปโภค
31. โครงการส่งเสริมโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
32. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัว
ด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
33. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิถีรว่ มสมัย ส่งเสริมการ
กระจายรายได้ในชุมชน จังหวัดนครปฐม
34. โครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ส่งเสริม
วัฒนธรรมอาหาร พื้นถิ่น ต่อยอด OTOP นวัตวิถี จังหวัด
นครปฐม

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

6,000,000

6,000,000

6,000,000

18,000,000

1

2

สานักงานจังหวัด

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

1

2

สานักงานจังหวัด

24,000,000

24,000,000

24,000,000

72,000,000

1

2

20,000,000

20,000,000

20,000,000

60,000,000

1

2

8,133,600

8,133,600

8,133,600

24,400,800

1

2

สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครปฐม

14,950,000

14,950,000

14,950,000

44,850,000

1

2

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม

3,423,000

3,423,000

3,423,000

10,269,000

1

2

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม

1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

500,000

500,000

500,000

1,500,000

35. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว

1

2

36. โครงการส่งเสริมประเพณีอัฏฐมีบูชา

1

2

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครปฐม
สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครปฐม

สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครปฐม
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
งปม. ชาติ
37. โครงการการแปรรูปวัตถุดิบจากผลส้มโอด้วยวิธีทางเคมี
คณะศิลปศาสตร์และ
เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเภสัช
วิทยาศาสตร์
1
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ กาแพงแสน
สนง.พลังงานจังหวัด
38. โครงการส่งเสริมต้นแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
1
2
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
39. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวเฉพาะพื้นที่ครบวงจร
1
2
นครปฐม

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

50,000,000

50,000,000

50,000,000

พ.ศ. 2561 2565
150,000,000

6,048,500

6,048,500

6,048,500

18,145,500

500,000

500,000

500,000

1,500,000

283,974,500 283,924,200 283,924,200 851,822,900
40. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปทีด่ ิน
41. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม
42. โครงการการบริหารจัดการลุม่ น้าและวางระบบธรรมาภิ
บาลสิ่งแวดล้อม

2

2

2

5

2

5

43. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว

2

2

44. โครงการเจ้าบ้านทีด่ ี

2

2

สนง.ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัด
สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
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1,977,900

1,056,900

1,056,900

4,091,700

95,000

95,000

95,000

285,000

210,000

210,000

210,000

630,000

276,000

276,000

276,000

828,000

250,000

250,000

250,000

750,000

2,808,900

1,887,900

1,887,900

6,584,700

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ

งบประมาณดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ

รวมงบของจังหวัด (ประเด็นการพัฒนาที่ 1)
รวมงบของกระทรวง กรม (ประเด็นการพัฒนาที่ 1)
รวมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเด็นการพัฒนาที่ 1)
รวมงบของภาคเอกชน/ชุมชน(ประเด็นการพัฒนาที่ 1)
รวมงบประมาณประเด็นการพัฒนาที่ 1
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พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

283,974,500 283,924,200 283,924,200 851,822,900
2,808,900
1,887,900
1,887,900
6,584,700

286,783,400 285,812,100 285,812,100 858,407,600

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

งบประมาณดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
แผนงานที่ 2 แผนงานอาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
1. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
กิจกรรมหลัก 1.1 ซ่อมสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งจังหวัด
1
2
แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม
กิจกรรมย่อย 1.1.1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
6,509,000
6,509,000
6,509,000
สาย โตเลีย้ ง หมู1่ 4 ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน
กิจกรรมย่อย 1.1.2 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายบ้านสแกคอย หมู่ 6 หอมเกล็ด ตาบลคลอง
5,486,000
5,486,000
5,486,000
ใหม่ อาเภอสามพราน
กิจกรรมย่อย 1.1.3 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6,900,000
6,900,000
6,900,000
หมู่ 3 ตาบลบางภาษี อาเภอบางเลน
กิจกรรมย่อย 1.1.4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สาย เพชรเกษม – บ้านไร่ถั่ว หมู่ที่ 7,9 ตาบลบาง
9,999,000
9,999,000
9,999,000
แขม อาเภอเมืองนครปฐม
กิจกรรมย่อย 1.1.5 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายเข้าตลาดกลางการเกษตร ตาบลงิ้วราย อาเภอ
1,731,000
1,731,000
1,731,000
นครชัยศรี
กิจกรรมย่อย 1.1.6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สาย เทศบาล - หมู่ 10 ตาบลกาแพงแสน อาเภอ
2,589,000
2,589,000
2,589,000
กาแพงแสน
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พ.ศ. 2561 2565

19,527,000
16,458,000
20,700,000
29,997,000
5,193,000
7,767,000

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

หน่วยดาเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.1.7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายบ้านยาง ตาบลบ้านยาง อาเภอเมืองนครปฐม
กิจกรรมย่อย 1.1.8 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายบ้านทุ่งเจริญทอง หมู่ 11 ตาบลกาแพงแสน
อาเภอกาแพงแสน
กิจกรรมย่อย 1.1.9 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ทล 321
– บ้านทุ่งรี ตาบลทัพหลวง อาเภอเมืองนครปฐม
กิจกรรมย่อย 1.1.10 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย
สีมารัตน์ราษฎรพัฒนา ม.1-ม.6 ต.สัมปทาน อ.นครชัยศรี
กิจกรรมย่อย 1.1.11 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย
3030 บ.วัดสว่างอารมณ์ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
กิจกรรมย่อย 1.1.12 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย ม.
9 ต.บางภาษี อ.บางเลน
กิจกรรมย่อย 1.1.13 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย
บ.บัวพัฒนา ม.1-8 ต.คลองจินดา อ.สามพราน
กิจกรรมย่อย 1.1.14 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย
บ.หัวไผ่ ม.10–บ.บางแขม ต.บางแขม อ.เมือง
กิจกรรมหลัก 1.2 ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมย่อย 1.2.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนน
สายปรีดาราม-บ้านฉาง หมู่ที่ 3, 8,5,12,2,7

1

2

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

-

-

8,124,000

8,124,000

8,124,000

24,372,000

-

-

3,353,000

3,353,000

3,353,000

10,059,000

-

-

4,600,000

4,600,000

4,600,000

13,800,000

-

-

-

14,890,000

14,890,000

29,780,000

-

-

-

9,998,000

9,998,000

19,996,000

-

-

-

-

13,540,000

13,540,000

-

-

-

-

3,196,000

3,196,000

-

-

-

-

7,945,000

7,945,000

-

-

9,938,000

9,938,000

9,938,000

29,814,000

อาเภอสามพราน
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กิจกรรมหลัก 1.3 ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมย่อย 1.3.1 เสริมผิวทางหินคลุก จานวน 6 สาย
ทาง ภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่ากระชับ หมู่ที่ 1 ตาบลท่ากระชับ อาเภอนครชัยศรี

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
1

2

หน่วยดาเนินการ

1

1

2

2

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

498,000

498,000

498,000

1,494,000

129,000

129,000

129,000

387,000

495,000

495,000

495,000

1,485,000

1,601,000

1,601,000

1,601,000

4,803,000

อาเภอนครชัยศรี

กิจกรรมย่อย 1.3.2 เสริมผิวทางหินคลุก จานวน 1 สาย
ทาง ภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่ากระชับ หมู่ที่ 3 ตาบลท่ากระชับ อาเภอนครชัยศรี
กิจกรรมย่อย 1.3.3 เสริมผิวทางหินคลุก จานวน 3 สาย
ทาง ภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่ากระชับ หมู่ที่ 4 ตาบลท่ากระชับ อาเภอนครชัยศรี
กิจกรรมหลัก 1.4 ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมย่อย 1.4.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองกานันขาว ฝั่งทิศตะวันตก จุดเริ่มต้น จาก
สะพานทางหลวงชนบท หมายเลข 5035 (เทพนิมิต-ลาน
ตากฟ้า) บริเวณข้ามคลองกานันขาว จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน
นายพรชัย ชั้นอินทร์งาม หมู่ที่ 4 ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอ
พุทธมณฑล
กิจกรรมหลัก 1.5 ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.
2561

อ.พุทธมณฑล

อาเภอเมืองนครปฐม
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กิจกรรมย่อย 1.5.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ตาบลบางแขม
กิจกรรมย่อย 1.5.2 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สาย
ประตูน้ารางชะโด หมู่ที่ 1 ตาบลบางแขม อาเภอเมือง
นครปฐม
กิจกรรมหลัก 1.6 ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมย่อย 1.6.1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเริ่มจากที่ดินสวนกล้วยไม้ ถึง ที่ดินนายเสน่ห์ ศรี
โหมดสุข หมู่ 9 บ้านคลองญี่ปุ่น เชื่อม หมู่ 10 บ้านดอนแฟบ
ตาบลนิลเพชร อาเภอบางเลน
กิจกรรมย่อย 1.6.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านนางบรรจง เถื่อนมนเทียร
ถึง บ้านนายธิพล ไทรเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ 9 บ้านคลองญี่ปุ่น
ตาบลนิลเพชร อาเภอบางเลน
กิจกรรมย่อย 1.6.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9-10 ตาบลคลองนกกระทุง อาเภอ
บางเลน
กิจกรรมย่อย 1.6.4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านคลองสอง หมู่ที่ 11 ตาบลไทรงาม อาเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมหลัก 1.7 ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

1

1

2

2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

1,336,000

1,336,000

1,336,000

4,008,000

1,089,000

1,089,000

1,089,000

3,267,000

1,692,000

1,692,000

1,692,000

5,076,000

1,675,000

1,675,000

1,675,000

5,025,000

8,200,000

8,200,000

8,200,000

24,600,000

9,701,000

9,701,000

9,701,000

29,103,000

อาเภอบางเลน

อาเภอกาแพงแสน
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กิจกรรมย่อย 1.7.1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมกาแพงกันดิน คสล. หมู่ที่ 7, 9 ตาบล
กาแพงแสน
กิจกรรมย่อย 1.7.2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเลียบคลองชลประทานสาย 3ขวา 11ซ้าย-2ซ้าย หมู่ที่
7, 8, 11
กิจกรรมย่อย 1.7.3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 11 ต.กาแพงแสน อ.กาแพงแสน
กิจกรรมหลัก 1.8 ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมย่อย 1.8.1 ซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางเลียบ
คลองชลประทาน (บ่อขยะ) หมู่ที่ 12 ตาบลสามง่าม

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

1

2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

2,673,500

2,673,500

2,673,500

8,020,500

9,800,000

9,800,000

9,800,000

29,400,000

1,927,600

1,927,600

1,927,600

5,782,800

492,000

492,000

492,000

1,476,000

454,000

454,000

454,000

1,362,000

960,000

960,000

960,000

2,880,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

3,600,000

456,000

456,000

456,000

1,368,000

อาเภอดอนตูม

กิจกรรมย่อย 1.8.2 ซ่อมสร้างถนน คสล.ซอยบ้านอากง
หมู่ที่ 4 ตาบลสามง่าม
กิจกรรมย่อย 1.8.3 ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 14 ตาบลลา
เหย อาเภอดอนตูม
กิจกรรมย่อย 1.8.4 ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 12 ตาบล
ลาเหย อาเภอดอนตูม
กิจกรรมย่อย 1.8.5 ซ่อมสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายพรชัย ออเขาย้อย ถึงบ้านนางสาวอรวิภา แก้ว
ใส หมู่ที่ 6 ตาบลดอนพุทรา
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กิจกรรมย่อย 1.8.6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัสท์ติก
คอนกรีตเลียบคลองชลประทาน 1ซ2ซ5ซ หมู่ที่ 5 ตาบล
ห้วยพระ อาเภอดอนตูม เริ่มต้นจากบ้านนายบุญไล้ เกียรติ
ประดับ ถึงสุดเขตตาบลห้วยพระ
กิจกรรมย่อย 1.8.7 ซ่อมสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 3 ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตาบล
วังน้าเขียว อาเภอกาแพงแสน
2. โครงการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค
กิจกรรมหลัก 2.1 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค พื้นที่อาเภอกาแพงแสน

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

1

2

หน่วยดาเนินการ

1

2

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

2,400,000

2,400,000

2,400,000

7,200,000

1,204,000

1,204,000

1,204,000

3,612,000

8,253,000

8,253,000

8,253,000

24,759,000

271,000

271,000

271,000

813,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

1,245,800

1,245,800

1,245,800

3,737,400

อาเภอกาแพงแสน

กิจกรรมย่อย 2.1.1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 ต.กาแพงแสน อ.กาแพงแสน
กิจกรรมย่อย 2.1.2 เจาะบ่อบาดาล บริเวณศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งบัว อ.กาแพงแสน
กิจกรรมย่อบ 2.1.3 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มาก พร้อมวางท่อเมนน้าประปา ภายในตาบลรางพิกุล
อ.กาแพงแสน
กิจกรรมหลัก 2.2 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค พื้นที่อาเภอเมืองนครปฐม
กิจกรรมย่อย 2.2.1 ก่อสร้างหอถังประปาแบบเหล็ก
พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่
14 ตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมืองนครปฐม

พ.ศ.
2561

อาเภอเมืองนครปฐม
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กิจกรรมย่อย 2.2.2 ก่อสร้างหอถังประปาแบบเหล็ก
พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่
16 ตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมืองนครปฐม
กิจกรรมหลัก 2.3 วางท่อเมนประปา อาเภอนครชัยศรี
กิจกรรมย่อย 2.3.1 วางท่อเมนประปา บริเวณสะพาน
บ้านนายทองหล่อ แช่มมั่นคง ถึงสุดเขต อบต.ท่ากระชับ
บ้านนายมานพ รัตนสิทธิ์ ภายในหมู่ที่ 3 ตาบลท่ากระชับ
อาเภอนครชัยศรี
กิจกรรมย่อย 2.3.2 วางท่อเมนประปา บริเวณเยื้องแยก
ถนนเข้าซอยบ้านนายเฉลิมถึงบ่อปลานายพนมเก้าวงษ์วาน
สายเลียบคลองหลังเมรุวัดไทร หมูท่ ี่ 1 ตาบลท่ากระชับ
อาเภอนครชัยศรี
กิจกรรมย่อย 2.3.3 วางท่อเมนประปา บริเวณบ่อปลา
นายพนมเก้าวงษ์วานถึงบ้านนายพจน์ บุตรดี สายเลียบ
คลองหลังเมรุวัดไทร หมู่ที่ 4 ตาบลท่ากระชับ อาเภอนคร
ชัยศรี
กิจกรรมหลัก 2.4 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค พื้นที่อาเภอสามพราน
กิจกรรมย่อย 2.4.1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
11 ตาบลคลองจินดา
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้า
กิจกรรมหลัก 3.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. ในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

1

1

1

2

2

2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

1,245,800

1,245,800

1,245,800

3,737,400

249,000

249,000

249,000

747,000

389,000

389,000

389,000

1,167,000

271,000

271,000

271,000

813,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

อาเภอนครชัยศรี

อาเภอสามพราน

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กิจกรรมย่อย 3.1.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. ริม
แม่น้าบริเวณโรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล)
เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตาบลหอมเกร็ด อาเภอสามพราน
กิจกรรมย่อย 3.1.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.
เลียบถนนลารางตาล หมู่ที่ 3-4 ตาบลถนนขาด อาเภอเมือง
นครปฐม
กิจกรรมย่อย 3.1.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. ริม
คลองธรรมศาลา บ้านธรรมศาลา หมู่ที่ 1, 2 ตาบลธรรม
ศาลา อาเภอเมืองนครปฐม
กิจกรรมย่อย 3.1.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.
เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตาบลพะเนียด อาเภอนครชัยศรี
กิจกรรมย่อย 3.1.5 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.
เลียบคลอง ร 1 ซ.เจดีย์บูชา หมู่ที่ 3,7 ตาบลสามควายเผือก
อาเภอเมืองนครปฐม
กิจกรรมย่อย 3.1.6 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.
เลียบคลองชัยพฤกษ์ฝั่งขวา - ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตาบลห้วย
จระเข้ อาเภอเมืองนครปฐม
กิจกรรมย่อย 3.1.7 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.
เลียบคลอง หมู่ที่ 5 ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน
กิจกรรมหลัก 3.2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รองรับเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรมย่อย 3.2.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.
สายวิบูลย์จินดาภรณ์ หมู่ที่ 5 ตาบลคลองจินดา อาเภอสาม
พราน

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

13,200,000

13,200,000

22,400,000
17,920,000

21,120,000

16,000,000
32,000,000

25,600,000

25,600,000

57,600,000
43,840,000

28,160,000

17,664,000
2

43,520,000
33,920,000

18,240,000
28,800,000

1

พ.ศ. 2561 2565

56,960,000
17,664,000

อาเภอสามพราน
4,430,000
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4,430,000

4,430,000

13,290,000

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กิจกรรมย่อย 3.2.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.
ถนนสายท่านาพัฒนา หมู่ที่ 7 ตาบลคลองจินดา อาเภอสาม
พราน
กิจกรรมย่อย 3.2.3 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง พร้อมฝังท่อ
ระบายน้าและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 ตาบลคลองจินดา
อาเภอสามพราน
กิจกรรมหลัก 3.3 โครงการบริหารจัดการน้าเพื่อยกระดับ
การผลิตภาคการเกษตร อาเภอสามพราน
กิจกรรมย่อย 3.3.1 ขุดลอกคลองโหรสูตร หมู่ที่ 1 เชื่อม
คลองสาธารณะ หมู่ที่ 7,8
กิจกรรมย่อย 3.3.2 ขุดลอกคลองสาลาดบัว (ผญ.บุญ
สันต์) หมู่ที่ 1 เชื่อมคลองสาธารณะ หมู่ที่ 8,3

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

1

2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

1,998,000

1,998,000

1,998,000

5,994,000

1,998,800

1,998,800

1,998,800

5,996,400

1,978,000

1,978,000

1,978,000

5,934,000

1,987,000

1,987,000

1,987,000

5,961,000

1,984,000

1,984,000

1,984,000

5,952,000

1,987,000

1,987,000

1,987,000

5,961,000

5,250,000

5,250,000

5,250,000

15,750,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

12,900,000

1,998,000

1,998,000

1,998,000

5,994,000

อาเภอสามพราน

กิจกรรมย่อย 3.3.3 ขุดลอกคลองสาธารณะต่างๆ เชื่อม
คลองจินดา บริเวณ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10,11
กิจกรรมย่อย 3.3.4 ขุดลอกคลองสาธารณะต่างๆ เชื่อม
บึงบางช้าง บริเวณ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5,12
กิจกรรมย่อย 3.3.5 ก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมบึงบางช้าง
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12
กิจกรรมย่อย 3.3.6 ก่อสร้างเขื่อนรางสังกะสี หมู่ที่ 11
อาเภอสามพราน
กิจกรรมย่อย 3.3.7 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดิน หมู่ที่ 11
อาเภอสามพราน
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

หน่วยดาเนินการ

กิจกรรมย่อย 3.3.8 ก่อสร้างเขื่อนกันดินสาย ผช.ชูชาติ
หมู่ที่ 4 ตาบลคลองใหม่ อาเภอสามพราน
กิจกรรมย่อย 3.3.9 ก่อสร้างเขื่อนริมบึง หมู่ที่ 5 ตาบล
คลองจินดา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมย่อย 3.3.10 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินเส้นถนน
วัดวังน้าขาว - คลองทางหลวง อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
กิจกรรมย่อย 3.3.11 ขุดลอกคลองภายในตาบลคลอง
ใหม่ หมู่ 1 - 6 ตาบลคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
กิจกรรมย่อย 3.3.12 ก่อสร้างเขื่อน คสล. สายบ้านลุง
เชี้ยง หมู่ที่ 5 ตาบลคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
กิจกรรมหลัก 3.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองตา
หลี เชื่อมถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ กับ ถนนเทพนิมิต –
ลานตากฟ้า (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 , 2 ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล
กิจกรรมหลัก 3.5 ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. (เขื่อน) พื้นที่
อาเภอนครชัยศรี
กิจกรรมย่อย 3.5.1 ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. (เขื่อน)
บริเวณสายเลียบคลองซอยผู้ใหญ่เสวียน (บริเวณบ้านปลัด
ธวัธชัย) หมู่ที่ 3 ตาบลท่ากระชับ อาเภอนครชัยศรี

อาเภอพุทธมณฑล
1

2

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

2,500,000

2,500,000

2,500,000

7,500,000

5,743,000

5,743,000

5,743,000

17,229,000

9,875,000

9,875,000

9,875,000

29,625,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

18,000,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

9,900,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

39,000,000

500,000

500,000

500,000

1,500,000

อาเภอนครชัยศรี
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กิจกรรมย่อย 3.5.2 ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. (เขื่อน)
บริเวณ สายเลียบคลองวัว (จากบ้านนายหยี เลียบแตง ไปถึง
สะพานบ้านเก่า) หมู่ที่ 2 ตาบลท่ากระชับ อาเภอนครชัยศรี
กิจกรรมย่อย 3.5.3 ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. (เขื่อน)
บริเวณสายเลียบคลองหนองไผ่ (ต่อเนื่องบริเวณแยกเข้าซอย
4) หมู่ที่ 4 ตาบลท่ากระชับ อาเภอนครชัยศรี
กิจกรรมย่อย 3.5.4 ก่อสร้างผนังกันดิน สล. (เขื่อน)
บริเวณสายเลียบคลองหลังเมรุวดั ไทร (ต่อเนื่องบริเวณแยก
เข้าซอยบ้านนายเฉลิม) หมู่ที่ 1 ตาบลท่ากระชับ อาเภอนคร
ชัยศรี
กิจกรรมหลัก 3.6 ขุดสระเก็บน้าลารางอ้อกระทุง ตาบลสระ
พัฒนา
กิจกรรมหลัก 3.7 ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองระบายน้า หมู่
ที่ 5 ตาบลบ้านหลวง กว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 900
เมตร

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

500,000

500,000

500,000

1,500,000

500,000

500,000

500,000

1,500,000

500,000

500,000

500,000

1,500,000

1

2

อาเภอกาแพงแสน

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

1

2

อาเภอดอนตูม

1,800,000

1,800,000

1,800,000

5,400,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ

1

2

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด (กลุ่มงาน
ปกครอง)

5. โครงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อันตรายและจุด
เสี่ยงของชุมชน
กิจกรรมหลัก 5.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบ
บริเวณจุดเสี่ยง ต.ห้วยม่วง
6. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อใช้
ประโยชน์

1

2

อาเภอกาแพงแสน

900,000

900,000

900,000

2,700,000

1

2

อาเภอนครชัยศรี

500,000

500,000

500,000

1,500,000
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
กิจกรรมหลัก 7.1 ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. สายทุ่งเจริญ
ทอง 1 หมู่ที่ 11 ต.กาแพงแสน อ.กาแพงแสน
กิจกรรมหลัก 7.2 วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก ถนนเลียบคลองซอยเจริญสุขทั้งขวาทางและ
ซ้ายทาง หมู่ที่ 7 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
กิจกรรมหลัก 7.3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. เลียบถนน
ปากทางเข้าวัดบ่อตะกั่ว หมู่ที่ 5 ตาบลศีรษะทอง อาเภอ
นครชัยศรี
8. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืน
9. โครงการถนนรักษ์จักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
10. โครงการพัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการ
ท่องเที่ยวชุมชน
กิจกรรมหลัก 10.1 ชุมชนในอาเภอสามพราน
กิจกรรมย่อย 10.1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนา
ตลาดน้าตาบลคลองจินดา

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

1

2

อาเภอกาแพงแสน

3,400,000

3,400,000

3,400,000

10,200,000

1

2

อาเภอพุทธมณฑล

10,500,000

10,500,000

10,500,000

31,500,000

1

2

อาเภอนครชัยศรี

3,500,000

3,500,000

3,500,000

10,500,000

1

2

สานักงานจังหวัด

2,500,000

2,500,000

2,500,000

7,500,000

1

2

แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม ร่วมกับมหา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

26,229,000

26,229,000

26,229,000

78,687,000

1

2

อาเภอสามพราน

2,500,000

2,500,000

2,500,000

7,500,000
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กิจกรรมย่อย 10.1.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
สาหรับจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป
กิจกรรมหลัก 10.2 ชุมชนในอาเภอนครชัยศรี
กิจกรรมย่อย 10.2.1 ก่อสร้างอาคารร้านค้าเพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
กิจกรรมย่อย 10.2.2 ก่อสร้างอาคารร้านค้าริมบึงบาง
ช้าง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 ต.โคกพระเจดีย์
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
กิจกรรมหลัก 10.3 ชุมชนในอาเภอกาแพงแสน
กิจกรรมย่อย 10.3.1 ก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน หมู่ที่
9 ต.ห้วยหมอนทอง

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

1

2

อาเภอสามพราน

5,200,000

5,200,000

5,200,000

15,600,000

1

2

อาเภอนครชัยศรี

19,878,000

19,878,000

19,878,000

59,634,000

1

2

อาเภอนครชัยศรี

19,998,000

19,998,000

19,998,000

59,994,000

1

2

อาเภอกาแพงแสน

9,000,000

9,000,000

9,000,000

27,000,000

389,754,500 457,698,500 439,819,500 1,287,272,500

11. โครงการบริหารจัดการชลประทาน

2

2

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย

2

2

13. โครงการท่อลอดถนน

2

2

โครงการส่งน้าฯ
นครปฐม สานักงาน
ชลประทาน
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
โครงการส่งน้าฯ
นครปฐม สานักงาน
ชลประทาน
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43,000,000

43,000,000

176,000,000 100,000,000
2,000,000

2,000,000

43,000,000

129,000,000

100,000,000 376,000,000
2,000,000

6,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

หน่วยดาเนินการ
โครงการก่อสร้าง
สานักงานชลประทาน
ที่ 13
โครงการก่อสร้าง
สานักงานชลประทาน
ที่ 13
โครงการชลประทาน
นครปฐม
โครงการชลประทาน
นครปฐม
โครงการชลประทาน
นครปฐม

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

70,000,000

70,000,000

70,000,000

210,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

60,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

90,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

150,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

105,000,000

14. โครงการอาคารบังคับน้า

2

2

15. โครงการท่อระบายน้า

2

2

16. โครงการสถานีสูบน้าพุทธมณฑล

2

2

17. โครงการแก้มลิงแหล่งน้ารอบพุทธมณฑล

2

2

18. โครงการพนังกั้นน้าปากคลองเจดีย์บูชา

2

2

2

2

แขวงทางหลวง
นครปฐม

30,000,000

30,000,000

30,000,000

90,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
นครปฐม

50,000,000

50,000,000

50,000,000

150,000,000

19. โครงการติดตั้งระบบป้ายข้อมูลจราจรอัจฉริยะ และ
ระบบตรวจวัดสภาพจราจรและตรวจจับอุบัติการณ์ในพื้นที่
บนทางหลวงหมายเลข 321 ตอนนครปฐม – กาแพงแสน จ.
นครปฐม
20. โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3297 ตอนหนอง
ปลาไหล – ดอนตูม จังหวัดนครปฐม

506,000,000 430,000,000 430,000,000 1,366,000,000
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. ถนน
เลียบคลองชลประทาน 9

3

2

กองช่าง เทศบาลเมือง
นครปฐม

26,060,000

26,060,000

26,060,000

78,180,000

22. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เลียบคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ 1,2,3,5,9

3

2

กองช่าง เทศบาลเมือง
นครปฐม

30,000,000

30,000,000

30,000,000

90,000,000

23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 เชื่อมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ลาดหลุมแก้ว-บางเลน)

3

2

กองช่างเทศบาล ตาบล
รางกระทุ่ม

5,727,000

5,727,000

5,727,000

17,181,000

24. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซนิดโอเวอร์
เลย์บริเวณถนนเทิดดาริ 6 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน

3

2

เทศบาลตาบลบางเลน

1,750,000

1,750,000

1,750,000

5,250,000

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

อบต.ไทยาวาส
อบต.ไทยาวาส
อบต.ไทยาวาส
อบต.บางพระ
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย

58,416,000
46,846,000
1,000,000
6,100,000
14,000,000
9,200,000
7,500,000

58,416,000
46,846,000
1,000,000
6,100,000
14,000,000
9,200,000
7,500,000

58,416,000
46,846,000
1,000,000
6,100,000
14,000,000
9,200,000
7,500,000

175,248,000
140,538,000
3,000,000
18,300,000
42,000,000
27,600,000
22,500,000

3

2

อบต.โคกพระเจดีย์

53,490,000

53,490,000

53,490,000

160,470,000

3
3
3

2
2
2

อบต.โคกพระเจดีย์
อบต.โคกพระเจดีย์
ทต.นครชัยศรี

28,200,000 28,200,000
86,970,000 86,970,000
176,773,500 176,773,500

25. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
26. โครงการก่อสร้างเขื่อน กาแพงกันดิน
27. โครงการเสริมไหล่ทางถนนทั้งตาบล
28. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
29. โครงการปรับปรุงยกระดับถนน
30. โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน
31. โครงการก่อสร้างเขื่อนหน้าวัดงิ้วราย หมู่ที่ 4
32. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
33. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
34. โครงการก่อสร้างเขื่อนกาแพงกันดิน คสล.
35. โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน คสล.
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28,200,000 84,600,000
86,970,000 260,910,000
176,773,500 530,320,500

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
36. โครงการซ่อมสร้างถนน
37. โครงการก่อสร้างประตูกั้นน้าพร้อมเครื่องสูบน้าขนาด
ใหญ่
38. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
งปม. ชาติ
3
2
ทต.นครชัยศรี

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

3,600,000

3,600,000

3,600,000

พ.ศ. 2561 2565
10,800,000

3

2

อบต.ท่าตาหนัก

18,000,000

18,000,000

18,000,000

54,000,000

3

2

อบต.ท่าตาหนัก

18,050,000

18,050,000

18,050,000

54,150,000

591,682,500 591,682,500 591,682,500 1,775,047,500

รวมงบของจังหวัด (ประเด็นการพัฒนาที่ 2)
รวมงบของกระทรวง กรม (ประเด็นการพัฒนาที่ 2)
รวมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเด็นการพัฒนาที่ 2)
รวมงบของภาคเอกชน/ชุมชน(ประเด็นการพัฒนาที่ 2)
รวมงบประมาณประเด็นการพัฒนาที่ 2
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389,754,500 457,698,500 439,819,500 1,287,272,500
506,000,000 430,000,000 430,000,000 1,366,000,000
591,682,500 591,682,500 591,682,500 1,775,047,500
1,487,437,000 1,479,381,000 1,461,502,000 4,428,320,000

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
พ.ศ. พ.ศ.
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
งปม. ชาติ
2561 2562
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
แผนงานที่ 3. แผนงานศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สู่ภูมิคุ้มกัน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาคนดีตามแนวคิดของศาสตร์พระราชา
1
3
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
1,848,000
1,848,000
1,848,000
2. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1
5
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
1,110,500
1,110,500
1,110,500
ที่ทาการปกครอง
3. การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงภายในระดับจังหวัด
1
1
3,086,600
3,086,600
3,086,600
จังหวัด
4. พัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนเพือ่ ส่งเสริมอาชีพและการ
1
3
สนง.แรงงานจังหวัด
5,108,700
5,108,700
5,108,700
ทางาน (พัฒนาแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0)
5. โครงการสร้างการรับรู้ดา้ นกฎหมายด้านการบังคับคดีและ
1
3
สนง.บังคับคดีจังหวัด
198,700
198,700
198,700
กฎหมายที่เกีย่ วข้องให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
6. โครงการสานักงานที่ดินเดินหน้าให้ความรูส้ ู่ประชาชนใน
1
3
สนง.ที่ดินจังหวัด
200,000
200,000
200,000
พื้นที่จังหวัดนครปฐม
7. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1
1
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
3,455,000
3,455,000
3,455,000
จังหวัดนครปฐม (TO BE NUMBER ONE)
8. โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายในการขับเคลื่อน
1
3
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
922,600
922,600
922,600
จังหวัดคุณธรรม
9. โครงการส่งเสริม พัฒนาและบริหารจัดการระบบการปลูก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พืชผักแบบลดการไถพรวนด้วยกระบวนการบ่มดินตาม
1
3
600,000
600,000
600,000
นครปฐม
ศาสตร์พระราชา
10. โครงการส่งเสริมการนาวัสดุทางการเกษตรมาทา
1
5
สนง.พลังงานจังหวัด
1,269,200
1,269,200
1,269,200
สารชีวภาพเพื่อการเกษตรปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีพลังงาน
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พ.ศ. 2561 2565

5,544,000
3,331,500
9,259,800
15,326,100
596,100
600,000
10,365,000
2,767,800
1,800,000
3,807,600

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
พ.ศ.
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
งปม. ชาติ
2561
11. โครงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1
5
สนง.พลังงานจังหวัด
พลังงาน
12. โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าให้เป็นที่รู้จักและสร้างความ
ตระหนักรับรู้ความสาคัญของทรัพยากรประมงเพื่อให้เกิด
1
5
สนง.ประมงจังหวัด
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นาอย่
้ างมีส่วนร่วม
สนง.ทรัพยากร
13. โครงการจัดทากรอบแผนแม่บทการบริหารงานเชิงธุรกิจ
1
5
ธรรมชาติและ
คลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สนง.ทรัพยากร
14. โครงการเพิ่มพื้นที่สเี ขียวอย่างยั่งยืน จังหวัดนครปฐม
1
5
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สนง.อุตสาหกรรม
15. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry
1
5
จังหวัด
16. เสริมสร้างความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาคนไร้ที่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
1
4
พึ่ง,ผู้ด้อยโอกาสและผู้ทาการขอทานแก่ภาคีเครือข่าย
จังหวัด

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

2,335,000

2,335,000

2,335,000

7,005,000

2,150,000

2,150,000

2,150,000

6,450,000

6,810,000

6,810,000

6,810,000

20,430,000

666,000

666,000

666,000

1,998,000

1,720,000

1,720,000

1,720,000

5,160,000

457,600

457,600

457,600

1,372,800

1,834,000

1,834,000

1,834,000

5,502,000

12,880,000

12,880,000

12,880,000

38,640,000

17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก 17.1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
และสิ่งอานวยความสะดวกของผูส้ งู อายุและผู้พิการ

1

4

สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฯ

กิจกรรมหลัก 17.2 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

1

4

อาเภอบางเลน
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
งปม. ชาติ
18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ (Government Center) ของจังหวัดนครปฐม
และศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครปฐม

งบประมาณดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

1

4

สานักงานจังหวัด

1,483,400

1,483,400

1,483,400

4,450,200

1

4

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

795,900

795,900

795,900

2,387,700

1

4

โรงพยาบาลนครปฐม

27,970,500

27,970,500

27,970,500

83,911,500

1

4

สนง.ยุติธรรมจังหวัด

1,290,000

1,290,000

1,290,000

3,870,000

22. โครงการสร้างระบบเอกซเรย์เคลื่อนที่เชิงรุก

1

4

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

6,100,000

6,100,000

6,100,000

18,300,000

23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตดี่ ีของประชาชนจังหวัดนครปฐม

1

4

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

21,127,000

21,127,000

21,127,000

63,381,000

19. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชากรเป้าหมายหลัก ( KAPs: Key
Affected Population ) และกลุม่ ประชากรที่อยู่ในภาวะ
เสี่ยงและมีโอกาสรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสูง จังหวัด
นครปฐม
20. โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ ปลอดภัย รวดเร็ว แบบไร้
รอยต่อในจังหวัดนครปฐม
21. โครงการพัฒนาอาชีพผู้เคยต้องราชทัณฑ์

105,418,700 105,418,700 105,418,700 316,256,100
24. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

2

4

25. โครงการจัดทาข้อมูล จปฐ

2

4

26. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

2

1

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด
สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด
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718,000

718,000

718,000

2,154,000

4,130,128

4,130,128

4,130,128

12,390,384

400,000

400,000

400,000

1,200,000

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
งปม. ชาติ
27. โครงการบริหารจัดการให้แรงงานในระบบและนอก
ระบบได้รับความคุ้มครองด้านการประกันสังคม

2

4

28. โครงการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการงานประกันสังคม

2

4

29. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผูป้ ระกันตนที่เจ็บป่วยใน
สถานพยาบาลและผู้ประกันตนทีท่ ุพพลภาพ ณ ที่พักอาศัย

2

4

งบประมาณดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ
สนง.ประกันสังคม
จังหวัด
สนง.ประกันสังคม
จังหวัด
สนง.ประกันสังคม
จังหวัด

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 2565

1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,500,000

30,000

30,000

30,000

90,000

100,000

100,000

100,000

300,000

6,878,128

6,878,128

6,878,128

20,634,384

30. โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ

3

5

เทศบาลนครนครปฐม

490,000,000 490,000,000

490,000,000 1,470,000,000

31. โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
ระบบบาบัดน้าเสีย

3

5

เทศบาลนครนครปฐม

420,000,000 420,000,000

420,000,000 1,260,000,000

910,000,000 910,000,000 910,000,000 2,730,000,000
รวมงบของจังหวัด (ประเด็นการพัฒนาที่ 3)
รวมงบของกระทรวง กรม (ประเด็นการพัฒนาที่ 3)
รวมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเด็นการพัฒนาที่ 3)
รวมงบของภาคเอกชน/ชุมชน (ประเด็นการพัฒนาที่ 3)
รวมงบประมาณประเด็นการพัฒนาที่ 3
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105,418,700 105,418,700 105,418,700 316,256,100
6,878,128
6,878,128
6,878,128 20,634,384
910,000,000 910,000,000 910,000,000 2,730,000,000
1,022,296,828 1,022,296,828 1,022,296,828 3,066,890,484

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
งปม. ชาติ
รวมงบของจังหวัด (ประเด็นการพัฒนาที่ 1)
รวมงบของกระทรวง กรม (ประเด็นการพัฒนาที่ 1)
รวมงบของจังหวัด (ประเด็นการพัฒนาที่ 2)
รวมงบของกระทรวง กรม (ประเด็นการพัฒนาที่ 2)
รวมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเด็นการพัฒนาที่ 2)
รวมงบของจังหวัด (ประเด็นการพัฒนาที่ 3)
รวมงบของกระทรวง กรม (ประเด็นการพัฒนาที่ 3)
รวมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเด็นการพัฒนาที่ 3)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

283,974,500 283,924,200
2,808,900
1,887,900
389,754,500 457,698,500
506,000,000 430,000,000
591,682,500 591,682,500
105,418,700 105,418,700
6,878,128
6,878,128
910,000,000 910,000,000
2,796,517,228 2,787,489,928
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พ.ศ. 2565
283,924,200
1,887,900
439,819,500
430,000,000
591,682,500
105,418,700
6,878,128
910,000,000
2,769,610,928

พ.ศ. 2561 2565
851,822,900
6,584,700
1,287,272,500
1,366,000,000
1,775,047,500
316,256,100
20,634,384
2,730,000,000
8,353,618,084

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ
ตนแบบ
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผูประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์ตนแบบสู
การตลาดในยุคประเทศไทย 4.0
ตามศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ตาบลหวยพระ ไดรับสนับสนุนงบพัฒนา
จั งหวัดนครปฐม ประจาปีงบประมาณ 2561 จากโครงการพัฒ นา
ศั ก ยภาพเกษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และผู ป ระกอบการต น แบบ
สนับสนุนครุภัณฑ์ในการแปรรูปเนื้อสัตว์อยางยั่งยืนเป็นเงิน 470,000
บาท แต ศูนย์ แปรรูปเนื้อสั ตว์ต าบลห ว ยพระ ยังประสบปญห หาใน
ชองทางการจาหนายสินคาที่ผลิตไดยังไมแพรหลายในหมูนักบริโภค
มากนักจะทราบเพียงแตผูบริโภคที่กลุมไปจาหนายตรงกับผูบริโภค
เทานั้น ทาใหสินคาที่ผลิตไดจาหนายไดนอย เป็นกลุมวิสาหกิจชุมชน
เล็กๆที่ผลิตสินคาดานการแปรรูปจากเนื้อสั ตว์ทีมีผลการดาเนินงาน
อย า งต อ เนื่อ งเป็ น ระยะเวลามาไม น อ ยกว า 15 ปี แตไ ม มี ส ถานที่
จาหนายสินคาที่ถาวรของกลุมเอง มีเพียงศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์ที่ตั้งอยู
ในหมูบานแจงงาม หมูที่ 4 ตาบลหว ยพระ อาเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม หางจากเสนทางการคมนาคมหลักของจังหวัดนครปฐม
ดังนั้น เพื่อบรรเทาปญหหาดังกลาวจาเป็นตอง สนับสนุนรถประกอบ
อาหารเคลื่อนที่เอนกประสงค์ Food Truck เพื่อเป็นชองทางการทา
ตลาดในรูปแบบใหม ในยุคThailand 4.0 โดยการใชตลาดนาการผลิต
เพื่อจาหนายสินคาตรงแกผูที่สนใจในรูปแบบ : รถยนต์เอนกประสงค์
เคลื่อนที่เขาหาผูบริโภคตามสถานที่ตางๆ ทั้งภายในจังหวัดหรือจังหวัด
ขางเคียง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มชองทางประชาสัมพันธ์/การนาเสนอสินคา
ที่ผลิตไดตามมาตรฐานของกลุมฯ สูตลาดเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของ
ผูบริโภค ทาใหสามารถจาหนายสินคาไดเพิ่มมากขึ้น ทาใหสมาชิกมี
รายได จ ากการจ า งแรงงานภายในกลุ ม มาด าเนิ น การผลิ ต สิ น ค า /
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
จาหนายสินคาที่มีความตองมากเพิ่มเป็นประจาทุกวัน โดยสามารถจาง
แรงงานไดไมนอยกวาวันละ 5-12 คน จึงมีความจาเป็นต องไดรับการ
สนับสนุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ เพื่อให กลุ มฯสามารถแขงขั น
ทางดานการตลาดกับภาคเอกชน ไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป
1. เพื่อเพิ่มชองทางใหกลุมเกษตรกรในการใชการตลาดนาการผลิต
โดยใช ร ถประกอบอาหารเคลื่ อนที่ เอนกประสงค์ Food Truck
นาเสนอสินคาแปรรูปจากเนื้อสัตว์ออกสูผูบริโภคในยุค Thailand 4.0
2. เพื่อเป็นโครงการตนแบบดานการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่
ไดมาตรฐานการผลิตอาหารจากภาครัฐ ที่เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
นาไปเป็นตัวอยางที่สามารถสรางเป็นอาชีพไดในยุคปญจจุบัน
3. เพื่อใหศูนย์แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นแหลงเรียนรูดานการแปรรูปเนื้อสัตว์
แบบครบวงจร
4. เพื่อใหเกิดภาพลักษณ์ของการเกษตรยุคใหม ที่ชวยแกปญหหาของ
การทาเกษตรแบบเดิม
1. ไดรถประกอบอาหารเคลื่อนที่เอนกประสงค์ Food Truck จานวน
1 คัน ตามคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและ
ขนสง
2. กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ตาบลหวยพระ สามารถจาง
แรงงานไดไมนอยกวาวันละ 5 คน
ศูนย์แปรรูปเนื้อจังหวัดนครปฐม หมูที่ 4 ตาบลหวยพระ อาเภอดอน
ตูม จังหวัดนครปฐม
- สนับสนุนครุภัณฑ์รถประกอบอาหารเคลื่อนที่เอนกประสงค์ Food
Truck จานวน 1 คัน
- ฝึกอบรมขั้นตอนการจัดจาหนายแกกลุมวิสาหกิจชุมชน ฯ จานวน
10 ราย โดยใชวิทยากรที่ชานาหงานการประกอบอาหารจากการใช
รถประกอบอาหาร ฯ จากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ มา
ดาเนินการสอนการใชอุปกรณ์ของ Food Truck ในการประกอบ
อาหาร เพื่อจาหนายใหกับผูบริโภค ในยุคปญจจุบันที่นิยมรับประทาน
อาหารแบบ Fast food
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม
ปีละ 1,250,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนหาหมื่นบาทถวน)
(1) กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์หวยพระ มีรถประกอบอาหาร
เคลื่อนที่เอนกประสงค์ Food Truck 1 คัน นาเสนอสินคาแปรรูป
จากเนื้อสัตว์ออกสูผูบริโภคที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยแกผูบริโภค
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หัวข้อ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
เพื่อจาหนายสินคาโดยตรงแกผูบริโภคที่สนใจในรูปแบบ : รถยนต์โม
บายเคลื่อนที่เขาหาผูบริโภคตามสถานที่ตาง ๆทั้งภายในจังหวัดหรือ
จังหวัดขางเคียง
(2) ทาใหเป็นแหลงเรียนรูดานการแปรรูปเนื้อสัตว์ สามารถฝึกอบรม
อาชีพการแปรรูปเนื้อสัตว์ ที่เกษตรกรและผูสนใจทั่วไปที่ตองการ
ศึกษาเรียนรูดานการประกอบอาชีพดานการแปรรูปเนื้อสัตว์แบบตาม
หลักวิชาการ วิธีการ/ชองทางการจาหนายสินคา เพื่อนาความรูที่ไดไป
ประกอบเป็นอาชีพหลักไดในยุคปญจจุบัน
(1) กลุมวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปเนื้อสัตว์หวยพระ ไดใชรถประกอบ
อาหารเคลื่อนที่เอนกประสงค์ Food Truck จาหนายสินคาแปรรูป
จากเนื้อสัตว์ใหกับผูบริโภคตามสถานที่ตาง ๆทั้งภายในจังหวัดหรือ
จังหวัดขางเคียงไดเป็นประจาสัปดาห์ละไมนอยกวา 5 วัน (ตาม
แผนการจัดจาหนายในแตละแหง /แตละวัน) ทาใหกลุมฯสามารถ
ดาเนินกิจกรรมการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ไดอยางตอเนื่องเป็น
ประจาทุกวัน ทาใหกลุมฯมีรายไดเพิ่มขึ้นไมต่า 1,500,000 บาทตอปี
(2) เพิ่มชองทางใหกลุมเกษตรกรในการใชการตลาดนาการผลิต โดย
ใชรถประกอบอาหารเคลื่อนที่เอนกประสงค์ Food Truck นาเสนอ
สินคาแปรรูปจากเนื้อสัตว์ออกสูผูบริโภคในยุค Thailand 4.0
(3) สมาชิกของกลุมฯ มีรายไดมั่นคงจากผลิตสินคาการแปรรูปอาหาร
จากเนื้อสัตว์อยางตอเนื่อง
(4) ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่
ปลอดภัยผานมาตรฐาน อย.
(5) เป็นตัวอยางทางเลือกประกอบอาชีพหนึ่งใหกับเกษตรกร/
ประชาชนที่สนใจนาไปประกอบอาชีพ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการเสริมสรางอาชีพปศุสัตว์อยางยั่งยืน
กิจกรรม : การสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองปลอดสารแบบครบวงจร
เนื่องจากอาชีพปศุสัตว์จะตองปรับเปลี่ยนใหเกษตรกรที่มี
เลี้ยงสัตว์เชิงเดียว สามารถนาผลผลิตที่ไดจากฟาร์มมาแปรรูปใชใน
ครัวเรือน เพื่อลดรายจายและสรางมูลคาเพิ่มเป็นรายได เพิ่มชองทาง
อาชีพ เป็นรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงในกับการพัฒนาประเทศ คาดวา
ถาไมไดรับการสงเสริมไกพื้นเมือง จะทาใหเกษตรกรเสียโอกาสใน
อาชีพที่ควรจะไดรับการอนุรักษ์สายพันธุ์ และการสืบทอดสายพันธุ์ไก
พื้นเมืองที่เป็นมรดกของประเทศไทย และมรดกโลกที่เกษตรกร
ภาคภูมิใจในอาชีพที่สามารถตอยอดสูธุรกิจการผลิตไกพื้นเมืองในเชิง
การคาแบบครบวงจร ในอนาคต
1. เพื่อสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง แกเกษตรกรใหเกิดอาชีพที่มั่นคง
ยั่งยืน
2. เพื่อจั ดระบบการเลี้ ยงไกพื้นเมืองให ไ ดมาตรฐาน ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
3. เพื่ อ พั ฒ นาเพาะพั น ธุ์ ไ ก พื้ น เมื อ ง ปรั บ ปรุ ง ให ไ ด พั น ธุ ก รรมที่ ดี
มีคุณภาพ
4. เพื่อจัดระบบการจัดการโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ และอาหารที่เลี้ยงไก
ที่มีคุณภาพในชุมชน
5. เพื่อสรางรายไดใหเกษตรผูเลี้ยงมีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มี
ความสุข มีรายไดตอครอบครัวสูงขึ้น
เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง ประเภทผูนา ฯ จานวน 50 คน ผานการ
รับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ (GFM)
รวมตัวกันประกอบธุรกิจขนาดเล็กดานการเกษตรในระดับรากหหา
(วิสาหกิจชุม)
พื้นที่ทั้ง 7 อาเภอของจังหวัดนครปฐม
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. จัดฝึกอบรมใหความรูเชิงวิชาในดานการเลี้ยงสัตว์ปีกตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ (GFM) /ศึกษาดูงานแนวทางการเลี้ยงไกพื้นเมือง
(เครือขายไกประดูหางดาเชียงใหม) ของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง
2. ปรับปรุงโรงเรือนหรือซอมแซมหรือสรางใหม ตามระบบปลอดภัย
ทางชีวภาพ พรอมปรับปรุงสถานที่รอบโรงเรือน สิ่งแวดลอม ความ
สะอาดสุขลักษณะ ปลอดโรค (โดยใชงบประมาณของเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ)
3. แจกตาขายอวน ไนลอน สาหรับลอมบริเวณโรงเรือน/คอกสัตว์
4. แจกอุปกรณ์การเลี้ยงไกพื้นเมืองพรอมชุดอุปกรณ์การทาวัคซีนและ
เวชภัณฑ์การปูองกันโรค
580,600บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
สภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม
ปีละ 580,600 บาท (หาแสนแปดหมื่นหกรอยบาทถวน)
- เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองประเภทผูนาฯ ไดรับการอบรม/ศึกษาดู
ตามหลักสูตรที่กาหนด จานวน 50 คน
- เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว์ปีก (ไกพื้นเมือง) ผานการรับรองสถานที่เลี้ยง
สัตว์ปีกตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ (GFM) จานวน 50 คน
(1) เป็นฐานผลิตไกพื้นเมืองปลอดสาร
(2) เป็นการอนุรักษ์ไกพื้นเมืองไทยสวยงามของมรดกไทย
(3) ยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทยกินดีอยูดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
(4) สงเสริมการทองเที่ยวอนุรักษ์มรดกไกพื้นเมือง ไกไทยเนื้ออรอย
เนื้อปลอดสาร ไกเกงเชิงกีฬา สรางมูลคาเพิ่ม
(5) เป็นอาชีพที่สามารถตอยอดสูธุรกิจการผลิตไกพื้นเมืองในเชิง
การคาแบบครบวงจรในอนาคต สงออกไปยังตางประเทศ เป็นสินคาที่
มีอัตลักษณ์ แขงขันสูตางประเทศ ถือวาเป็นสายพันธุ์ไกพื้นเมืองที่
คุณภาพของสายพันธุ์และดานคุณภาพของเนื้อไกพื้นเมืองเป็นที่
ยอมรับ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาฐานขอมูลและเชื่อมโยงดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตรและบริหารจัดการการใชประโยชน์ที่ดินอยางเหมาะสม
(Zoning)
เพื่อใหการใชงานระบบที่มีไดอยางตอเนื่อง ควรมีการปรับปรุง
ฐานขอมูลที่มีอยูใหมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และทันสมัย และการ
บริหารจัดการ การแกไขปญหหาสินคาเกษตรใหสอดคลองกับนโยบาย
Zoning ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจาเป็นอยางยิ่งที่จะตอง
มีการบริหารจัดการเชื่อมโยงขอมูลเชิงพื้นที่ และการจัดทาระบบแผน
ที่ของจังหวัดเพื่อใชในการบริหารจัดการสินคาเกษตรเป็นรายสินคา
ภายใตการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และใชสาหรับบริหารจัดการ
ดานเกษตรอุตสาหกรรมและดานอื่นๆ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การจัดเก็บขอมูลในพื้นที่อยางเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ปญจจุบันในลักษณะ Real Time รวมทั้งการพัฒนาระบบ eCommerce เพื่อเป็นชองทางในการเขาถึงการจาหนายสินคาเกษตร
และสินคา OTOP ใหกับตลาดภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร และเป็นการอานวยความสะดวก
ใหกับผูประกอบการและผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ในเรื่องการเกษตรดิจิทัล
1. เพื่อการบริหารจัดการและบารุงรักษา ระบบสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ดานเกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัดและ
ขอมูลการสงเสริมเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
2. เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานขอมูลระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหม (e-Commerce) สินคาเกษตรและสินคา OTOP ของจังหวัด
ใหทันสมัย กาวไปสูยุค “เกษตรดิจิทัล”
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หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบ e-Commerce
มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมของ
จังหวัด และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ถูกตอง และเป็น
ปญจจุบัน
จังหวัดนครปฐม
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสอดคลองกับปญจจุบัน
2) ขยายเครือขายเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของ
3) พัฒนาระบบการจัดการขอมูลและสารสนเทศใหเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
4) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการใชงาน และการจัดการระบบ
ฐานขอมูล
5) ดูแลรักษาระบบสารสนเทศใหใชงานในรูปแบบ real time และ
ตอเนื่อง
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม
ปีละ 3,000,000 บาท
(1) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหทันสมัย
(2) มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูล
กลุมเปูาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถใชประโยชน์จากขอมูล
ขาวสารและองค์ความรูในการพัฒนาการผลิตสินคา และเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันในเวทีการคาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ตลาดโลกได
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาสงเสริมการใชนวัตกรรมทางการเกษตร
เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว์ (โคนม โคเนื้อ แพะ แกะ ) มี
ตนทุนการผลิตสูง ไมคุมคากับการลงทุน ปริมาณและคุณภาพน้านม/
เนื้อสัตว์ การผลิตไมไดมาตรฐาน ไมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
เนื่องจากสัตว์ ไดรับอาหารสัตว์ที่ไมสมบูรณ์ ขาดที่ดินในการปลูกพืช
อาหารสัตว์เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง ทาใหเกษตรกรขาดการสืบทอด
อาชีพการเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ กรอปกับสหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
ไดมีสถานที่กอสรางอาคารโรงผสมอาหารสัตว์ (TMR) ขนาดกาลังผลิต
วันละไมนอยกวา 100 ตัน ซึ่งขณะนี้ไดกอสรางอาคารโรงผสมอาหาร
สัตว์ ที่มีขนาดพื้นที่ใชสอย 1,260 ตารางเมตรแลวเสร็จ แตยังขาด
เครื่องจักรในการผลิตอาหารสัตว์ TMR ทั้งระบบ
จึงมีความจาเป็นตองไดรับการชวยเหลือโดยการสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อเครื่องจักรกล ดานการเกษตรจาก : โครงการพัฒนา
สงเสริมการใชนวัตกรรมทางการเกษตร กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์
ผลิตอาหารสัตว์ TMR แบบครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางผลิตอาหาร
สัตว์ (Feed center) แหงแรกในภาคตะวันตก (โครงการตนแบบ)
หมายเหตุโดยทางสหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด ยินยอมใหติดตั้ง
ระบบการผลิตอาหารสัตว์ TMR พรอมดูแล/บารุงรักษาอยางตอเนื่อง
1. เพื่อลดตนทุนดานอาหารโคนม/โคเนื้อและสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่น ๆ
และเพิ่มผลผลิตใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ ฯ ไดใชอาหารสัตว์
TMR ที่มีคุณภาพตรงตามอายุของสัตว์เลี้ยงในแตละรุน
2. เพื่อใหสหกรณ์ภาคการเกษตร มีเครื่องจักรในการผลิตอาหาร TMR
ที่ทันสมัย และสามารถผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีสูมือเกษตรกรผู
เลี้ยงสัตว์ในราคาถูกกวาทองตลาด
3. เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม/โคเนื้อและสัตว์เคี้ย วเอื้อง
ชนิดอื่นๆ ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
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หัวข้อ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
4.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการผลิตปศุสัตว์ สามารถเพิ่ม
การผลิตโคนม/โคเนื้อ และสัตว์เคี้ยวเอื้องอื่น ๆไดในอนาคต โดยใช
วิธีการเลี้ยงสัตว์แบบประณีต (Intensive) ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม
ทาใหเกิดความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ ฯลฯ
5. เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารสัตว์ (TMR) แบบครบวงจร (Feed
center) แหงแรกในภาคตะวันตก
- ไดเครื่องจักรกลการเกษตรฯ จานวน 4 รายการ (ตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ) ผลิตอาหารสัตว์ TMR คุณภาพที่ดีตรงตาม
โภชนาการของสัตว์เลี้ยงในแตละรุนอายุที่ตองการ ไดไมนอยกวา
2,000 ตัน ตอปี
- เกษตรกรไดรับการอบรมความรูเชิงวิชาการการปลูกพืชอาหารสัตว์
เพื่อเป็นผูผลิตวัตถุดิบ(พืชอาหารสัตว์) ปูอนการผลิตอาหารสัตว์ TMR
จานวน 40 ราย
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม/สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด ตาบล
ทุงลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พัฒนาศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ TMR แบบครบวงจร
8,132,200 บาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
1.สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
2.สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
3.สานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
พัฒนาและตอยอดอาหารสัตว์เกษตรกร โดยใช TMR
696,200 บาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
1.สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
2.สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 8,132,200 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ปีละ 696,200 บาท
- เกษตรกร/สหกรณ์ผูเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ ไดใชเครื่องจักรกลการเกษตร
ในการผลิตอาหารสัตว์ TMR คุณภาพที่ดี ตรงตามอายุของสัตว์เลี้ยงใน
แตละรุน เพื่อลดตนทุนการผลิตดานอาหารสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ของ
ตนเอง โดยใชนวัตกรรมทางการเกษตร ประเทศไทย 4.0 มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ ในสภาวการณ์การผลิตปศุสัตว์
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ยุคปญจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางดานการตลาด
-เกษตรกรมีความรูดานการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในเชิงการคาในการ
ผลิตพืชอาหารสัตว์ เพื่อปูอนเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์
TMR
- เพื่อลดตนทุนดานอาหารโคนม/โคเนื้อ และเพิ่มผลผลิ ตให กับ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ ที่ไดใชอาหารสัตว์ TMR
- กลุมเกษตรกร/สหกรณ์ภาคการเกษตร มีการพัฒนาเป็นศูนย์ผลิต
อาหารสัตว์ TMR แบบครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารสัตว์ใน
รูปแบบFeed center แหงแรกในภาคตะวันตก ภายใตการบริหารงาน
ในระบบสหกรณ์ภาคการเกษตร

180

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนดานการ
ขนสง(Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยนครปฐม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติฉบับ 12 ใหสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ดานมั่งคั่ง ที่
ส งเสริมประสิ ทธิภ าพการผลิ ตการสรางมูล คา ภาคการเกษตรและการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรอยางเป็นระบบและแนวทางการ
พัฒนาภาคและเมืองของภาคกลาง ประเด็นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิ ตอาหารและสิ นคาเกษตรให มีความทันสมัยและเป็นสากลเพื่ อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินคา
เกษตรที่ มี คุ ณ ภาพปลอดภั ย และได ม าตรฐานโลกสนั บ สนุ น การเป็ น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ รวมทั้งยุทธศาสตร์กลุมจังหวัดใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ใหพัฒนาสินคาเกษตรอุตสาหกรรมและบริการให
ไดคุณภาพมาตรฐานดานสุขภาพยกระดับสู การเป็นศูนย์กลางกิจกรรม
สุขภาพ ประกอบกับจังหวัดนครปฐม มีศักยภาพในการเป็นทั้งแหลงผลิต
และสงออกอาหารที่สาคัห เพราะมีพื้นฐานที่ดีดานเป็นแหลงเพาะปลูก
และแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรมเกษตรที่หลากหลายจึงมีความจาเป็นตอง
พัฒนากระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพตั้งแตตนน้า กลางน้า จนถึง
ปลายน้า
โดยสถานการณ์ความปลอดภัยดานอาหารในจังหวัดนครปฐมนั้น
สวนตนน้าและกลางน้าที่เป็นวัตถุดิบเริ่มตนจากสถานที่ผลิตไปยังสถานที่
จาหนายจากการสุมตัวอยางอาหารสดตรวจสารปนเปื้อนดวยชุดทดสอบ
เบื้องตน พบปลอดภัยรอยละ 98 สวนการตรวจยาฆาแมลงตกคางในผัก
ผลไม พบปลอดภัยรอยละ 99 ซึ่งเป็นผลจากการสุมตรวจที่กลางน้า ยัง
ไมไดดาเนินการควบคุมในสวนตนของการผลิตอยางการตรวจประเมิน
GMP ที่โรงคัดแยกผักผลไม การสุมตรวจมาตรฐานดานสุขลักษณะทาง
กายภาพและจุลินทรีย์ ของรานคาและแผงลอยจาหนายอาหารตามเกณฑ์
ของกรมอนามัยพบผานมาตรฐานรอยละ74 สวนในกลุมเปูาหมายสงเสริม
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
ดานการทองเที่ยวในการพัฒนามาตรฐานโต฿ะจีนจังหวัดนครปฐม พบโต฿ะ
จีนผานเกณฑ์
จากสถานการณ์อาหารปลอดภัยขางตนของจังหวัดนครปฐม จะ
เห็นวาในประเด็นการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารอยูในเกณฑ์ปลอดภัยสูง
คื อ พบการปนเปื้ อ นในอาหารสดไม เ กิ น ร อ ยละ 1 ส ว นในประเด็ น
สุขาภิบาลอาหารของรานคาและแผงลอยจาหนายอาหารยังคงเป็นปญหหา
สุ ขลั กษณะดานกายภาพและจุลิ นทรีย์ รอยละ 26 ประกอบกับสภาพ
สั ง คมในปญ จ จุ บั น นี้ ที่ ป ระชาชนชาวนครปฐมส ว นใหห มี พ ฤติ ก รรม
รั บ ประทานอาหารนอกบ า นมากขึ้ น หรื อนิ ย มซื้ อ อาหารปรุ งส าเร็ จ มา
รับประทาน เชน กับขาวถุง ไมประกอบอาหารรับประทานเอง ทาให
ผูบริโภคไมมีโอกาสในการเลือกวัตถุดิบมาปรุงอาหารตั้งแตเริ่มตน หรือ
กรณี ซื้ อ จากแผงลอยจ าหน า ยอาหารหรื อ ร า นอาหารที่ เ ป็ น ครั ว ปิ ด
ผูบริโภคไมสามารถที่จะพิจารณาเลือกสถานประกอบการที่ถูกสุขลักษณะ
ได ซึ่งในทุกปีจะมีจานวนแผงลอยจาหนายอาหารเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก
จึงมีความจาเป็นที่หนวยงานสาธารณสุขตองทาการควบคุมตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหารสดและสุขลักษณะของรานอาหารและแผงลอยเป็นการ
เฝูาระวังตอเนื่องทุกปี เพื่อใหผูบริโภคปลอดภัยจากการรับประทาน ไม
เสี่ยงตออาหารเป็นพิษและโรคอื่นๆ รวมถึงการพัฒนารานอาหารจานวน
มากในสถานที่ทองเที่ยวที่สาคัหของจังหวัดนครปฐม หรือโต฿ะจีนจังหวัด
นครปฐม เพื่อให นักทอ งเที่ยวไดรับอาหารที่อ รอย ไดมาตรฐาน และ
ปลอดภัยอีกดวย
ดังนั้นเพื่อใหกิจกรรมดังกลาวขางตนบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัด
นครปฐม ควรจะสงเสริมใหมีการตรวจสารปนเปื้อน ยาฆาแมลงตกคางใน
ผั ก ผลไม รวมถึ ง การอบรมผู ป ระกอบการร า นอาหาร และแผงลอย
จาหนายอาหารใหมีความเขาใจในมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
และสามารถนาไปปรับปรุงรานคาและแผงลอยของตนเองให ผ านการ
ตรวจประเมินได รวมถึงการพัฒนาผูประกอบการโต฿ะจีนในจังหวัด เพื่อ
ส ง เสริ ม กิ จ กรรมในเชิ ง ท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ต อ ไป เพื่ อ ให อ าหารที่
จ าหน า ยมี ค วามปลอดภั ย ปราศจากการปนเปื้ อ นและสะอาด ถู ก
สุขลักษณะ และทาใหผูบริโภคชาวนครปฐม นักทองเที่ยวมีความเชื่อมั่น
และบริโ ภคอาหารที่ มีค วามปลอดภั ย จากผู ป ระกอบการตั้ ง แต ตน น้ า
กลางน้า และปลายน้าตอไป
1. เพื่อลดความเสี่ยงของผูบริโภคจากการบริโภคอาหารและน้าดื่มที่ไม
สะอาด ใหมีความปลอดภัยในการบริโภค
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ผูประกอบการอาหารจัดการสถานที่ผลิตอาหาร
แหลงกระจายสินคาการเกษตร วัตถุดิบ และอาหารในจังหวัดนครปฐม ให
ถูกสุขลักษณะและไดมาตรฐาน
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรูของผูประกอบการผลิตอาหาร ผูปรุงจาหนาย
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รายละเอียด
อาหาร ผูประกอบการโต฿ะจีน ในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4.1 สุมตรวจตัวอยางอาหาร วัตถุดิบที่นามาปรุงอาหาร และน้าดื่ม
จานวน ๕๐๐ ตัวอยาง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.2 ผูประกอบอาหารและเจาหนาที่ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่อง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยตามหลักสูตรที่กาหนด
4.3 สถานทีค่ ัดและบรรจุผักหรือผลไมสดไดรับการตรวจประเมินและผาน
เกณฑ์มาตรฐาน GMP
4.4 รานอาหารและแผงลอยในจังหวัดนครปฐมไดรับการตรวจประเมิน
มาตรฐาน Clean Food Good Taste
5. พื้นที่เป้าหมาย
สถานประกอบการอาหาร ไดแก โรงคัดและบรรจุผักผลไมสด ตลาดสด
รานอาหารและแผงลอย โต฿ะจีน โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม
6. กิจกรรมหลัก
6.1 เฝูาระวังและสุมตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (911,000 บาท)
6.2 อบรมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการอาหาร เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหาร (1,321,000)
7. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
9. งบประมาณ
งบประมาณจังหวัดนครปฐม ปีละ 2,232,000 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. รอยละ 80 ของตัวอยางอาหารที่ไดรับการตรวจการปนเปื้อน
ณ สถานที่จาหนายอาหารไมพบการปนเปื้อน
2. มีการเฝูาระวังสารเคมีเกษตรตกคางในผักผลไม ณ โรงครัว
โรงพยาบาล และแผงจาหนายผักผลไมปลอดภัยในโรงพยาบาล ตลาดสด
3. รอยละ 100 ของสถานที่คัดและบรรจุผักหรือผลไมสดไดมาตรฐาน
GMP ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
4. รอยละ 60 ของรานอาหารในจังหวัดนครปฐม ผานเกณฑ์มาตรฐาน
Clean Food Good Taste
5. รอยละ 50 ผูประกอบการโต฿ะจีนรายใหม ผานเกณฑ์มาตรฐาน
โต฿ะจีนจังหวัดนครปฐม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สินคาเกษตร โดยเฉพาะผักและผลไม มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม
(Outcome)
และเฝูาระวังตั้งแตกลางน้า (มาตรฐาน GMP สถานที่คัดและบรรจุผักหรือ
ผลไมสด) และปลายน้า (การสุมตรวจสารปนเปื้อน ณ สถานที่จาหนาย)
11.2 รานอาหาร แผงลอยจาหนายอาหาร โต฿ะจีน ไดมาตรฐาน ซึ่งเป็น
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย
11.3 ประชาชน ผูบริโภค ผูป ุวยในโรงพยาบาล นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศ ไดบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
เป็นการสงเสริมเศรษฐกิจ การทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการเตรียมความพรอมและยกระดับเพื่อเขาสูเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
ตามที่รัฐบาลไดประกาศนโยบายปรับโครงสรางภาค
อุตสาหกรรมโดยสงเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อ
รองรับการลงทุนดานอุตสาหกรรมโดยลดผลกระทบที่จะเกิดตอ
สิ่งแวดลอม และสงเสริมดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ทาใหภาคอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกับชุมชนและสังคมไดอยาง
ยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดสงเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ในแนวทางของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco Industry) ซึ่งเนน
การพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพดานทรัพยากรและโครงสรางดาน
กายภาพ เพิ่มผลผลิตสามารถแขงขันไดในเชิงธุรกิจการคา ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สงเสริมความปลอดภัย และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยเนนการพัฒนาที่สรางความสมดุลทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทาใหภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู
รวมกับชุมชน สังคม ไดอยางยั่งยืน มุงสูสังคมคาร์บอนต่า (Low
Carbon Society) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ใน 5 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม กายภาพ และการบริหาร
จัดการ โดยการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดาเนินงาน
1. เพื่อเตรียมความพรอมโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม
สาหรับการพัฒนาเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของหนวยงานราชการ ภาคประชาชน
และภาคอุตสาหกรรม
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู ใหกับประชาชนในพื้นที่สูความเป็นเครือขาย
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Network) ในการรวมกันขับเคลื่อนการ
ดาเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
จานวนโรงงานที่ผานการใหคาแนะนาชวยเหลือและพัฒนาองค์ความรู
32 โรงงาน
จังหวัดนครปฐม
ใหคาแนะนาชวยเหลือ ใหความรูและพัฒนาองค์ความรูเตรียม
ยกระดับสู Green Industry
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 2,600,000 บาท / ปี
จานวนโรงงานที่ผานการใหคาแนะนาชวยเหลือและพัฒนาองค์ความรู
32 โรงงาน
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐมมีความพรอมสาหรับการ
พัฒนาเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาประมงกาวหนาสรางมูลคาตลอดหวงโซการผลิต
รัฐบาลไดกาหนดนโยบายในดานโครงสรางการผลิตของประเทศ
ไทย โดยเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคเกษตรอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งตองอาศัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลคา
และคุณคา โดยใชคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวมซึ่งจะ
ชวยลดปญหหาผลิตภาพการผลิต เพื่อความสามารถในการแขงขัน เพื่อมุง
พัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้รวมถึงภาคการผลิตทางการประมง
สาหรับจังหวัดนครปฐมมีเกษตรกรประกอบอาชีพดานการประมง
โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ทั้งสัตว์น้าเพื่อการบริโภค สัตว์น้า
สวยงาม และจระเข จานวนมากกวา 8,300 ราย มีพื้นที่มีศักยภาพสราง
ผลผลิตดานการประมงกวา 79,000 ไร มีผลิตผลสัตว์น้าเศรษฐกิจสาคัห
ซึ่งจัดเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจหลักของประเทศ ประกอบดวย กุงขาว กุง
กามกราม ปลานิล ปลาเบหจพรรณตางๆ และจระเขมากกวา 30,000 ตัน
นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมยังเป็นแหลงผลิตสาคัหสัตว์น้าสวยงาม
ประเมินมูลคาภาคการผลิตทางการประมงอาจสูงถึง 2,800 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ผลิตผลสัตว์น้าของจังหวัดอาจยังไมเป็นที่รูจักในวงกวาง
รวมถึงการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มโดยเฉพาะการสรางมูลคาและโอกาส
ทางการแขงขันในตลาดทั้งตลาดทองถิ่น ตลาดระดับภูมิภาค และตลาด
สากลที่แนวโนมตองการผลิตผล ผลิตภัณฑ์ หรือสินคาที่ไดคุณภาพ
ปลอดภัย ไดมาตรฐานทั้งมาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากล
รวมถึงสามารถตามสอบยอนกลับที่มาได
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/สัตว์น้าสวยงาม และผูประกอบการแปรรูป
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าในจังหวัดนครปฐมภายใตศักยภาพทางการผลิต จุด
แข็งเชิงพื้นที่ แหลงน้าเพียงพอตอการเพาะเลี้ยงและสามารถพัฒนาเป็น
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โอกาสการสรางมูลคาเพิ่มสินคาสัตว์น้าและ
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
การขยายตลาดที่ปญจจุบันความตองการสินคาทางดานประมงที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย ไดมาตรฐานที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากขอมูล
หนวยงานเกษตรกรและผูประกอบการดานประมง โดยเฉพาะกลุมผูผลิต
สัตว์น้าสาคัห เชน กุงขาว กุงกามกราม ปลานิลและปลาน้าจืดอื่นๆ
จระเข และสัตว์น้าสวยงาม จานวนสถานประกอบการไดรับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี และมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อการสงออกสัตว์น้าสวยงาม มีสัดสวนรอยละ 40.3, 16.8,
0.04, 24.0 และ 14.8 ตามลาดับ เกือบทั้งหมดของมาตรฐานที่ฟาร์ม
ไดรับการรับรองโดยเฉพาะสัตว์น้าบริโภคเป็นการรับรองการจัดการระบบ
การปฏิบัติทางผลิตที่ดี (GAP) และปลอดภัย สาหรับสถานประกอบการ
แปรรูปสัตว์น้า สัดสวนมากกวารอยละ 90 จากจานวนทั้งหมด 188 สถาน
แปรรูปสัตว์น้า เป็นการดาเนินการแบบดั่งเดิม ขนาดเล็ก ยังไมผานการ
รับรองตามมาตรฐานการจัดการสถานประกอบการดานสุขลักษณะที่ดี
หรือ GMP ซึ่งจาเป็นตองเรงใหความรู สรางเสริมความสามารถใหสามารถ
จัดการ และ/หรือปรับปรุงระบบการผลิตยกระดับเขาสูมาตรฐาน
จากขอมูลภาคการผลิตทางดานประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ที่มีมูลคาภาคการผลิตคอนขางสูง จังหวัดนครปฐมโดยสานักงานประมง
จังหวัดนครปฐมมีความจาเป็นตองเรงใหความรู และสนับสนุนให
เกษตรกรและผูประกอบการกลุมตางๆ สามารถปรับปรุงระบบการผลิต
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ สรางเครือขายเพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพ และ
ภาพลักษณ์ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และสินคาสัตว์น้า เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม
และเป็นไปตามความตองการของผูบริโภคและตลาดที่ความตองการสินคา
ใหมๆ มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย โดยตองมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ผลผลิต/สินคาสัตว์น้าแกผูบริโภคและผูสนใจอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับผูบริโภคทุกกลุม ทุกวัย และสินคาสัตว์น้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรและผูประกอบการดาน
ประมง สามารถดารงอาชีพภาคการประมงไดอยางกาวหนาและยั่งยืนตาม
แนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนา รวมถึงสามารถตอยอดขยาย
ภาคการผลิตทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าใหเพิ่มขึ้น
1.
สรางเสริมความรูและประสบการณ์แกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า/สัตว์น้าสวยงาม และผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เพื่อให
สามารถจัดการและ/หรือปรับปรุงระบบการผลิต สัตว์น้า ผลิตภัณฑ์
และสินคาสัตว์น้าตามแนวทางการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
(GAP) และ/หรือสุขลักษณะที่ดี (Primary GMP) และเพิ่มหรือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต
2.
พัฒนา และ/หรือยกระดับผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และสินคาสัตว์น้า
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวของเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายโอกาสทาง
การตลาดสาหรับสินคาสัตว์น้าคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐานของจังหวัด
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หัวข้อ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
และรองรับความตองการของผูบริโภครวมถึงอุตสากรรมอาหารที่ตองการ
วัตถุดิบสัตว์น้าคุณภาพดีปลอดภัย
3.
เสริมสรางความเขมเข็งกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ และสนับสนุน
การพัฒนาศูนย์การเรียนรูกลุม/ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตที่ดี ผลิตผล ผลิตภัณฑ์
และสินคาจากสัตว์น้าคุณภาพ ตอยอดพัฒนามูลคาเพิ่มสินคาสัตว์น้า และ
ธุรกิจตอเนื่อง
4.
เสริมสรางความรูการจัดการสุขภาพสัตว์น้าและการจัดการระบบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อปูองกันการแพรกระจายโรคสัตว์น้า และ
การจัดการฟาร์มดานโรคสัตว์น้ามาตรฐานสากล
5.
พัฒนาขยายชองทางตลาดสาหรับผูบริโภคเขตเมือง และ
ประชาสัมพันธ์สรางแบรนด์ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และสินคาสัตว์น้าคุณภาพ
ปลอดภัย ไดมาตรฐาน ใหแพรหลายเป็นที่รูจักเพื่อโอกาสสาหรับตลาด
ภูมิภาคและตลาดสากล
1.
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/สัตว์น้าสวยงาม และผูประกอบการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เขารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่กาหนด 6
หลักสูตร 7 รุน จานวน 250 ราย ไดรับความรู ประสบการณ์ สามารถ
กลับไดปรับปรุงการจัดการระบบการผลิตของฟาร์มและสถาน
ประกอบการได
2.
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้า
ไดรับการสนับสนุน แนะแนว เตรียมความพรอมและตรวจรับรองตาม
มาตรฐาน จานวน 120 ฟาร์ม/สถานประกอบการ
3.
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ที่มีอายุการรับรอง) ไดรับตรวจติดตาม
เพื่อรักษาและคงไวเพื่อการรับรอง จานวน 100 ฟาร์ม
4.
ศูนย์เรียนรูของกลุม/ชุมชน ไดรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตที่ดี ผลิตผล
ผลิตภัณฑ์ และสินคาจากสัตว์น้าคุณภาพ จานวน 5 แหง
5.
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสัตว์น้าสวยงามไดรับการตรวจเพื่อการ
รับรองมาตรฐานเพื่อการสงออกวาปลอดจากโรคที่กาหนดตาม
มาตรฐานสากล OIE เพื่อการเฝูาระวังโรค จานวนไมนอยกวา 20 ฟาร์ม
6.
จัดงานเทศกาลกินสัตว์น้าปลอดภัย จัดงานมหกรรมสัตว์น้า
สวยงาม รวมจัดนิทรรศการทั้งในและนอกเขตพื้นที่ และจัดตลาด/ชอง
ทางการจาหนาย เพื่อประชาสัมพันธ์ สงเสริมการขายผลิตผล ผลิตภัณฑ์
และสินคาสัตว์น้า/สัตว์น้าสวยงาม จานวน 7 ครั้ง/รายการกิจกรรม และ
การจัดใหมีประชาสัมพันธ์ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และสินคาสัตว์น้า/สัตว์น้า
สวยงามตอเนื่อง
พื้นที่ 7 อาเภอ ในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย อาเภอเมืองนครปฐม
อาเภอบางเลน อาเภอกาแพงแสน อาเภอสามพราน อาเภอนครชัยศรี
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6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมที่ 1

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 กิจกรรมที่ 2

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.3 กิจกรรมที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.4 กิจกรรมที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.5 กิจกรรมที่ 5
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
อาเภอดอนตูม และอาเภอพุทธมณฑล
สรางเสริมความรู ประสบการณ์แกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/สัตว์น้า
สวยงาม และผูประกอบการแปรรูปสัตว์น้าเพื่อการจัดการระบบการผลิต
สัตว์น้า ผลิตภัณฑ์ และสินคาสัตว์น้าตามระบบมาตรฐาน และพัฒนา
ความเขมเข็งกลุมผูผลิต
จานวน 6 หลักสูตร 7 รุน
357.000 บาท
สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม
1.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
2.
กรมประมง
พัฒนา/ยกระดับกระบวนการผลิต ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า และ
สินคาสัตว์น้าเขาสูระบบมาตรฐาน และสนับสนุนอุปกรณ์ แนะแนว
(Coaching) การปฏิบัติแกกลุมตนแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ
ขยายองค์ความรูในพื้นที่
3,000.000 บาท
สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม
พัฒนาศูนย์กลางการเรียนรูเพื่อการผลิต/การตลาดของกลุมและ/หรือ
ชุมชน เพื่อเสริมความเขมแข็งเครือขายการผลิตและชองทางการตลาดใน
พื้นที่
620.000 บาท
สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม
พัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและ
สัตว์น้าสวยงาม และการเฝูาระวังโรคสัตว์น้า
500,000 บาท
สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม
1.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
2.
กรมประมง
สงเสริมและขยายชองทางการตลาดจาหนายสินคาสัตว์น้าบริโภค สัตว์น้า
สวยงาม และสนับสนุน ประชาสัมพันธ์การสรางแบรนด์และภาพลักษณ์
สินคาสัตว์น้าคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
3,373,000 บาท
สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม
1.
กรมประมง
2.
ภาคเอกชนที่ใหความรวมมือหรือการสนับสนุนพื้นที่จัด
นิทรรศการ
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7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม
ปี 2563 - 2565
งบประมาณยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครปฐม ปีละ 7,850,000 บาท
1.เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/สัตว์น้าสวยงาม และผูประกอบการแปร
รูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เขารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่กาหนด 6 หลักสูตร 7
รุน ไดรับความรู ประสบการณ์ สามารถกลับไดปรับปรุงการจัดการระบบ
การผลิตของฟาร์มและสถานประกอบการได จานวน 250 ราย
2.ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้าไดรับการ
สนับสนุน แนะแนว เตรียมความพรอม และไดรับการตรวจประเมินเพื่อ
การรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี จานวน
120 ฟาร์ม/สถานประกอบการ
3.ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ที่มีอายุการรับรอง) ไดรับตรวจติดตามเพื่อ
รักษาและคงไวเพื่อการรับรอง จานวน 100 ฟาร์ม
4.ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงาม/สถานประกอบการเพื่อการสงออกสัตว์
น้า (สอ.) ไดรับการตรวจประเมินเพื่อเฝูาระวังโรคสัตว์น้าตามมาตรฐานที่
กรมประมงกาหนด จานวน จานวน 100ครั้ง/50 สถานประกอบการฟาร์ม
5.ศูนย์เรียนรูของกลุม/ชุมชน ไดรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตที่ดี ผลิตผล ผลิตภัณฑ์
และสินคาจากสัตว์น้าคุณภาพ จานวน 5 แหง
6.ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/สัตว์น้าสวยงามไดรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพระดับฟาร์ม และไดการตรวจสัตว์น้าเพื่อ
การเฝูาระวังโรคที่กาหนดตามมาตรฐานสากล OIE เพื่อการเฝูาระวังโรค
ไมนอยกวา 20 ฟาร์ม รวมจานวน 120 ตัวอยาง
7.ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และสินคาสัตว์น้า/สัตว์น้าสวยงาม ไดรับการ
ประชาสัมพันธ์ถึงผูบริโภคและผูสนใจทั่วไปผานการจัดงานเทศกาลกิน
สัตว์น้าปลอดภัย จัดงานมหกรรมสัตว์น้าสวยงาม รวมจัดนิทรรศการทั้งใน
และนอกเขตพื้นที่ และจัดตลาด/ชองทางการจาหนาย จานวน 7 ครั้ง/
รายการกิจกรรม และประชาสัมพันธ์สรางแบรนด์และสงเสริมการขายให
เป็นที่รูจักในวงกวางผานสื่อรูปแบบตางๆ ตอเนื่อง
1.เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/สัตว์น้าสวยงาม มีความรูและสามารถ
พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ 80 ของจานวนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/สัตว์น้าสวยงามที่
เขารวมโครงการ
2.ผูประกอบการแปรรูปสัตว์น้ามีความรูและสามารถพัฒนาปรับปรุง
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และจัดการระบบสุขลักษณะที่ดีสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 80 ของจานวนผูประกอบการแปรรูปสัตว์น้าที่
เขารวมโครงการ
3.ผลผลิตสัตว์น้าคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐานจากระบบการเพาะเลี้ยง
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รายละเอียด
อยางรับผิดชอบกระจาย สูผูบริโภคและสรางศักยภาพการแขงขัน
ทางการสากลเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 ของปริมาณการผลิตดานสัตว์
น้าเมื่อสิ้นสุดโครงการ
4.ฟาร์มในจังหวัดนครปฐมมีการปรับปรุงระบบการผลิตและการจัดการ
ระบบการผลิตอยางมีความรับผิดชอบในพื้นที่เขตเมืองสามารถสราง
ผลผลิตสนับสนุนความตองการอาหารคุณภาพปลอดภัยที่ผลิตภายใต
ระบบการผลิตที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนในเขตเมืองเพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 10 ของจานวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/สัตว์น้าสวยงาม
5.สถานประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้าไดรับการรับรอง
สุขอนามัยเบื้องตนอยางตอเนื่อง และเพิ่มขึ้น สามารถสรางผลผลิตสินคา
สัตว์น้าคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐานอยางตอเนื่องและชวยเพิ่มขีดความ
สามรถการแขงขันดานตลาด ปีละไมนอยกวา 3 ชนิดสินคาสัตว์น้า
6.ศูนย์การเรียนรูกลุม/ชุมชนเพื่อแสดงกระบวนการผลิตที่ดี ผลิตผล
ผลิตภัณฑ์ และสินคาจาก สัตว์น้าคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
สามารถเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเป็นเครื่องมือการ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มชองทางการตลาดในระดับพื้นที่โดยมีผูเขาเยี่ยมชม
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอปี
7.การจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพระดับฟาร์มขยายเพิ่ม
จานวน สามารถลดหรือควบคุมการแพรกระจายโรคสัตว์น้า ลดการ
สูหเสียผลผลิตและการใชยาสารเคมีในระดับฟาร์ม เพิ่มความปลอดภัย
ดานอาหารแกผูบริโภค และความปลอดภัยแกเกษตรกรผูผลิต สนับสนุน
นโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) สาหรับเชื้อดื้อยา
8.เกษตรกร/ผูประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/สัตว์น้าสวยงาม มีการ
พัฒนาใชกระบวนการปูองกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคสัตว์น้า ตาม
กรอบมาตรฐานสากล OIE เพิ่มขีดความสามารถดานการสงออกสินคา
สัตว์น้าในตลาดสากลไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ของปริมาณการ
จาหนายในปญจจุบันเมื่อสิ้นสุดโครงการ
9.ภาพลักษณ์แหลงผลิตสัตว์น้า/สินคาสัตว์น้าคุณภาพ ปลอดภัย ได
มาตรฐานของจังหวัดนครปฐมใหเป็นที่รูจักทั้งในประเทศและตลาดสากล
ผานการจัดงานเทศกาลกินสัตว์น้าปลอดภัย/มหกรรมสัตว์น้าสวยงาม จัด
ตลาด/ชองทางการจาหนาย/รวมจัดนิทรรศการ หรือการประชาสัมพันธ์
อื่นๆ สารมารถเพิ่มปริมาณการจาหนายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10
ของปริมาณการจาหนายในปญจจุบันเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนดานการ
ขนสง(Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาและขยายชองทางการคาการตลาดเชิงรุก ของ
ผูประกอบการการคาจังหวัดนครปฐม
จากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ใน
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3.สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแนวทาง
การพัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
และสมุ ทรสาคร) ให เป็ นเมื องศู นย์ กลางการบริก ารธุ รกิ จและการ
พาณิชย์ศูนย์กลางการขนสงและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการดานสุขภาพ
และการศึ กษาและเมืองที่อยู อาศัย รวมถึงประเด็นการพัฒ นาของ
จังหวัดที่ 1 : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเนนการขนสง ,
เมืองหลวงแห งอาหารและการทองเที่ยว, และเมืองแหงสุ ขภาพ
รองรับสังคมผูสูงอายุ , และบริบทโลก แผนงานที่ 1 : แผนงานเมือง
อัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
ส านัก งานจึ งเล็ ง เห็ นความส าคั หในการดาเนิ นการให เกิ ด
กิจกรรมเพื่อสรางเครือขาย พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการคาใหกับ
ผู ป ระกอบการจั ง หวั ด นครปฐม เพื่ อ ให ส ามารถพั ฒ นาจั ง หวั ด
ตอบสนองตอยุทธศาสตร์ขางตน
เมื่อประกอบกับสถานการณ์การแขงขันทางเศรษฐกิ จโลก
ปญ จ จุ บั น ซึ่ ง ส ง ผลกระทบกั บ เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด การพั ฒ นา
ผู ประกอบการ เพื่ อเชื่ อมโยงการคา การบริการและการลงทุ นกั บ
จังหวัดในภูมิภาคอื่น รวมถึงประเทศเพื่อน เป็นโอกาสที่สรางรายได
ให กั บ จั ง หวั ด จากการเป็ น ตลาดและฐานการผลิ ต ร ว ม ( Single
Market/ Single Production) การพัฒนาผูประกอบการ จึงเป็น
แนวทางส าคั ห ในการขยายช อ งทางการตลาด สร า งรายได ใ ห กั บ
จังหวัด ผูประกอบการตองอาศัยการสรางเครือขายและความสัมพันธ์
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ระหวางกัน เพื่อเตรียมความพรอมในการดาเนินธุรกิจ สามารถขยาย
ชองทางทางการตลาดออกไปสูภูมิภาคอื่น รวมถึงประเทศเพื่อนบาน
ผู ป ระกอบการจั ง หวั ด นครปฐม ได รั บ ผลกระทบจากการ
ถดถอยของเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การแขงขันทางเศรษฐกิจ
โลกที่ ท วี ค วามรุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีที่พัฒ นาอยูตลอดเวลา จึงมีความจาเป็นเรงดว น ในการ
ดาเนินการใหเกิดการสรางเครือขายและพั นธมิตรทางธุรกิจ ระหวาง
ผูผลิต ผูประกอบการ นักธุรกิจของจังหวัด และจังหวัดในภูมิภาคอื่นๆ
รวมถึงประเทศในอาเซียน
1 เพื่อเพิ่มชองทางการจาหนายใหกับผูประกอบการ SMEs/ OTOP
วิสาหกิจชุมชน ของจังหวัด
2 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ทาง
การตลาดใหผูประกอบการ SMEs/ OTOP วิสาหกิจชุมชน ของ
จังหวัด
3 เพื่อสรางเครือขายทางธุรกิจใหกับผูประกอบการ SMEs/ OTOP
วิสาหกิจชุมชน ของจังหวัด
1 งานแสดงและจาหนายสินคาจานวน 3 ครั้ง
2 ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ มีความรูจากเขารวมโครงการตาม
หลักสูตรที่กาหนด
3 ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น
จังหวัดนครปฐม/กรุงเทพ/ปริมณฑล หรือจังหวัดในภูมิภาคอื่น
การสงเสริมเพิ่มชองทางการจัดจาหนายผลิตภัณฑ์ โดยการจัดงาน
แสดงและจาหนายสินคา 3 ครั้ง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 3,300,000 บาท/ปี
1 ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ มีชองทางการจาหนายเพิ่มขึ้น
2 ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ ไดรับความรูจากเขารวมโครงการ
ตามหลักสูตรที่กาหนด
1 มีการสรางความสัมพันธ์เป็นกลุมพันธมิตรภาคธุรกิจที่ดีระหวางกัน
2 ผูประกอบการของจังหวัดสามารถแขงขันไดในตลาดปญจจุบัน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนดานการ
ขนสง(Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาและขยายชองทางการคา สินคาเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย
จากกระแสในเรื่องการดูแลสุขภาพ ทาใหผูบริโภคมีความตื่นตัว
ในการบริ โ ภคอาหารที่ คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย จากสารเคมี เ พิ่ ม มากขึ้ น
จังหวัดนครปฐม เป็นแหลงผลิตสินคาเกษตร, เกษตรแปรรูป และเกษตร
อุตสาหกรรม และมีเปูาหมายในการสงเสริมใหเกษตรกรมีการผลิตสินคา
เกษตรอินทรีย์ ปลอดภั ย จากสารพิษ สนองตอบความต องการของ
ผูบริโภค ซึ่งสอดรับกับนโยบายตามแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหงชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ใน
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 ขอ 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิ ต
อาหารและสินคาเกษตรใหมีความทันสมัยและเป็นสากล เพื่ อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่มี
คุณภาพปลอดภัย
จัง หวั ดนครปฐม เป็น แหล งผลิ ต สิ น ค า เกษตร เกษตรแปรรู ป
เกษตรอุตสาหกรรม และมีเปูาหมายแนวทางการดาเนินงานสงเสริมให
เกษตรกรมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารพิษ สอดรับ
กับ นโยบายตามแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห งชาติ แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดนครปฐม ใหเป็นแหลงผลิตอาหารที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย
เป็นครัวไทยสูครัวโลก และผูบริโภคมีการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดย
เลือกที่จะบริโภคอาหารที่ปลอดภัยไมเป็นอันตรายตอรางกาย กอปรกับ
เกษตรกรได มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต จากการใช ส ารเคมี เป็ น การ
เพาะปลูกโดยระบบอินทรีย์เพิ่มสรางมูลคาผลผลิต รองรับความตองการ
ของตลาดและผูบริโภค ผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาเกษตรอินทรีย์ได
งายขึ้น
มีความจาเป็นตองปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต สงเสริมใหผล
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ผลิตสินคาเกษตรมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ความปลอดภัย เพื่อแขงขันใน
เวทีการคา โดยมีจุดจาหนายสินคาเกษตรอินทรีย์รองรับผลผลิต และ
เชื่อมโยงกระจายสินคาไปยังภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเพิ่มชองทางการตลาด มี
การจับคูธุรกิจคาขาย วางแผนการผลิตการจาหนายและคาดการผลผลิต
อันเป็นการสรางรายไดใหแกเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
1 เพื่อเพิ่มชองทางการจาหนาย สินคาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย
2 สรางเครือขายใหกับเกษตรกร ผูผลิต ผูประกอบการสินคาเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดภัย
1. งานแสดงและจาหนายสินคาเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย และ
เกษตรแปรรูป ในหางสรรพสินคา หรือสถานที่ที่มีศักยภาพ จานวน 1
ครั้ง
2. การเชื่อมโยงตลาด ศึกษาดูงาน และเจรจาธุรกิจการคาในจังหวัด/
ภูมิภาคอื่นภายในประเทศ จานวน 2 ครั้ง
จังหวัดนครปฐม จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดในภูมิภาคอื่น
เชื่อมโยงตลาด ศึกษาดูงาน และเจรจาธุรกิจการคาในจังหวัด/ภูมิภาค
อื่นภายในประเทศ จานวน 2 ครั้ง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,675,000 บาท/ปี
1. งานแสดงและจาหนายสินคาเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย และ
เกษตรแปรรูป ในหางสรรพสินคา หรือสถานที่ที่มีศักยภาพ จานวน 1
ครั้ง
2. การเชื่อมโยงตลาด ศึกษาดูงาน และเจรจาธุรกิจการคาในจังหวัด/
ภูมิภาคอื่นภายในประเทศ จานวน 2 ครั้ง
เกษตรกร ผูประกอบการ มีชองทางการจาหนายสินคาเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดภัย และมีการสรางเครือขายระหวาง เกษตรกร
ผูประกอบการ เพิ่มขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนดานการ
ขนสง(Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการ
ประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมุงเนนการ
เป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
การพัฒนาที่เทาเทียมกัน และการเชื่อมโยงกับตลาดโลก เพื่อที่จะใหมี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมกัน เชน การมีอานาจตอรองตางๆ กับคู
คาไดมากขึ้น และการนาเขา -สงออกของชาติในอาเซียนอยางเสรี ทา
ใหเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก และมีการ
แข ง ขั น สู ง ขึ้ น ส ง ผลให ผู ป ระกอบการขนาดย อ มและขนาดกลาง
(SMEs) ของจังหวัด จาเป็นตองปรับตัวใหมีทางเลือกดานการตลาดใน
หลายชองทาง และรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหสามารถแขงขันได
อย า งยั่ ง ยื น การสร า งเครื อ ข า ยเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและเชื่ อ มโยง
การคาผูประกอบการจังหวัดนครปฐมเป็นกลไกสาคัหในการผลักดัน
ภาคธุรกิจในจังหวัดใหมีความเขมแข็ง และสามารถสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจไทยใหขยายตัว เป็นการเชื่อมโยงเครือขายกลุมธุรกิจระหวาง
ภูมิภาคใหมั่นคงและยั่งยืน
1 เพื่อสรางเครือขายทางธุรกิจใหกับผูประกอบการของจังหวัด
2 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ให
ผูประกอบการของจังหวัด
(1) ผูประกอบการจังหวัดนครปฐมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จานวน
รวม 50 ราย เขาศึกษาดูงาน เชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจการคา
(Business Matching) ระหวางผูประกอบการ จังหวัดนครปฐม และ
ภูมิภาคอื่น
(2) ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น
(3) ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ มีเครือขายเพิ่มขึ้น
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หัวข้อ
5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
จังหวัดนครปฐม/กรุงเทพ/ปริมณฑล หรือจังหวัดในภูมิภาคอื่น

6. กิจกรรมหลัก

กิจกรรมศึกษาดูงาน เชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจการคา (Business
Matching) ระหวางผูประกอบการ จังหวัดนครปฐม และภูมิภาคอื่น
จานวน 2 ครั้ง

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 549,600 บาท/ปี
1 ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น
2 ผูประกอบการที่เขารวมกิจกรรม มีเครือขายเพิ่มขึ้น
1 เกิดเครือขายทางธุรกิจผูประกอบการของจังหวัดและภูมิภาคอื่น
2 ผูประกอบการนาความรูประสบการณ์ที่ไดไปพัฒนาศักยภาพ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของตน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการ : พัฒนาการจัดการฟาร์มอยางมีระบบ
จากปญ ห หาราคาผลผลิ ต ทางการเกษตรตกต่ า ผั น ผวน ไม
แนนอน ทาใหผลตอบแทนที่ไดไมคุมกับการลงทุน พื้นที่มีจากัด มีเป็น
เหตุ ใ ห เ กษตรกรบางส ว นหั น ไปประกอบอาชี พ อื่ น แทนการท า
การเกษตร โดยจะพบว า เกษตรกรที่ ป ระกอบอาชี พ การเกษตรใน
ปญจจุบันสวนใหหอยูในวัยสูงอายุ ในขณะที่เยาวชนคนหนุมสาวไมให
ความสนใจกับอาชีพเกษตรกร นอกจากนี้ความรูและเทคโนโลยีที่ใชใน
การผลิ ตไมเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ ยนแปลงของปญจจัยการผลิ ต
สงผลใหผลผลิตที่ไดไมสอดรับกับความตองการของตลาดและมีตนทุน
การผลิตสูง
ดั ง นั้ น เพื่ อ บรรเทาปญ ห หาดั ง กล า วจ าเป็ น ต อ งเร ง ถ า ยทอด
ความรูและเทคโนโลยีดานการเลี้ยงสัตว์ในระบบประณีต ภายใตระบบ
การบริหารจัดการใชพื้นที่ที่มีอยูอยางจากัด อุปกรณ์และเครื่องมือให
เหมาะสมกับแรงงาน ใหเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใชทรัพยากรทองถิ่น
ที่มีอยูเพื่อลดตนทุนการผลิต โดยนาเอาองค์ความรู ภูมิปญหหาทองถิ่ น
รวมทั้งการสนับสนุนปญจจัยการผลิ ตเพื่อพัฒ นาฟาร์มเลี้ ยงสั ตว์ของ
เกษตรกรใหเป็นแหลงเรียนรู ตลอดทั้งสรางเครือขายเกษตรกร เพื่อ
ชวยในการเชื่อมโยงขอมูล การจัดหาวัตถุดิบ ระบบโลจิสติกส์ การ
แปรรู ปและการตลาด เพื่ อ พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการเลี้ ย งสั ต ว์ ข อง
เกษตรกร นามาซึง่ การลดตนทุนการผลิตและสรางรายได จากผลผลิต
ภาคการปศุสัตว์ไดอยางมั่นคงยั่งยืนตอไป
เพื่ออบรมถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
แกเกษตรกร
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หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว์ไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด จานวน
200 ราย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

อาเภอทุกอาเภอในจังหวัดนครปฐม
พัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบประณีต
1. อบรมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว์ จานวน 200 ราย แยกเป็น
1.1 อบรมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 100 ราย
1.2อบรมเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 100 ราย
2. ประสานสวนงานที่เกี่ยวของรับสมัครเกษตรกรเขารับ
การอบรม จานวน 200 ราย
3. สนับสนุนปญจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร จานวน 200 ราย

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม
ปีละ 1,785,700 บาท
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมและไกพื้นเมือง ไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่
กาหนด จานวน 200 ราย
ฟาร์มเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมและไกพื้นเมือง จานวน 200 ราย
มีความรูความเขาใจในการทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในระบบประณีตมากขึ้น

10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการยกระดับเกษตรกรมุงสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตามยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี 2.ยุทธศาสตร์ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน เนนการยกระดับศักยภาพการผลิตและ
การใชน วัต กรรมใน การเพิ่ มความสามารถในการแข ง ขัน และการ
พัฒนาอยางยั่งยืนทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สรางความมั่นคงและ ปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการค า และการเป็ น ผู ป ระกอบการ รวมทั้ ง การพั ฒ นา
ฐานเศรษฐกิจแห งอนาคต ทั้งนี้ภายใต กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปญจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกดาน อันไดแก โครงสรางพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครปฐม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการหวงโซคุณคา
สินคาเกษตร อาหารปลอดภัย และสงเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รวมถึงการพัฒนาสินคาและบริการโดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
ความคิ ด เชิ ง สร า งสรรค์ เปู า หมายการพั ฒ นายกระดั บ รายได ข อง
ประชาชนในจั ง หวั ด ให มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น จึ ง
จาเป็นตองยกระดับเกษตรกรมุงสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จังหวัดนครปฐมเป็นแหลงผลิตขาว พืชผัก ไมผลที่สาคัหแหง
หนึ่งของประเทศ มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด จานวน 709,474 ไร คิด
เป็นรอยละ 52.35 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีเกษตรกรผูปลูกขาว จานวน
12,984 ราย เกษตรกรผูปลูกพืชผัก จานวน 16,073 ราย เกษตรกรผู
ปลูกไมผล จานวน 10,004 ราย เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ
จานวน 3,631 ราย เกษตรกรผูปลูกพืชไร สมุนไพร และอื่นๆ จานวน
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
5,424 ราย ที่ผานมาไดสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาว พืชผัก ไมผล สู
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) แลวรวมทั้งสิ้นจานวน 2,549 ราย
และพัฒนาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แลว จานวน 47 ราย มีเกษตรกร
ผูผลิตขาว พืชผัก ไมผลเพื่อบริโภค จานวน 36,512 ราย ขาดความรู
เรื่ องมาตรฐานสินคา เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ขาดการ
ตรวจรับรองแปลงทันชวงเวลากับการผลิต ขาดความรูดานการตรวจ
ประเมินแปลงแบบมีสวนรวม จุดเรียนรูการผลิตศัตรูธรรมชาติและ
ขยายสารชี ว ภั ณ ฑ์ ขาดความรู แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการผลิ ต ศั ต รู
ธรรมชาติและขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อใชในการลดตนทุนการผลิต กลุม
เกษตรกรผู ผ ลิ ต สิ น คา เกษตรปลอดภั ยที่ ผ า นการรั บรองมาตรฐาน
สิ นคาเกษตรปลอดภั ยแล ว ขาดความรูเ รื่องการตลาดการจ าหนา ย
สินคาผานชองทาง Online เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงแหลงผลิตและ
จาหนายสินคาเกษตรปลอดภัยที่ไดมาตรฐานให กับผูบริโภคไดรับรู
เจาหนาที่สง เสริมการเกษตร จานวน 73 ราย ขาดความรูเรื่องการ
ประเมินแปลงเพื่อรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย และขาด
วัส ดุอุปกรณ์เพื่อใชในการสนับสนุนและเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ต
สินคาเกษตรปลอดภัยอีกดวย
1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรผูผลิตพืชผัก ไมผล ใหมีความรูความเขาใจเรื่อง
มาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย
2. เพื่อเพิ่มชองทางการจาหนายสินคาเกษตรปลอดภัยสูผูบริโภค และ
ผูบริโภคสามารถเขาถึงแหลงผลิตและจาหนายสินคาเกษตรปลอดภัย
ไดมากขึ้น
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย และพัฒนาจุดเรียนรู
ดานการผลิตศัตรูธรรมชาติและขยายสารชีวภัณฑ์
1. เกษตรกรที่ไดรับการอบรมเรื่องมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย
จานวน 600 รายไดรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย (GAP)
รอยละ 70
2. กลุมเกษตรกรที่ไดรับการอบรมตลาดเกษตร Online จานวน 50
รายสามารถจาหนายสินคาเกษตรผานชองทาง Online ได รอยละ 70
3. มีจุดเรียนรูดานการผลิตศัตรูธรรมชาติและขยายสารชีวภัณฑ์
จานวน 7 จุด
ทุกอาเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
1) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ใหเป็นผูตรวจประเมินแปลงมาตรฐาน
สินคาเกษตรปลอดภัย (228,210 บาท)
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสินคา
เกษตรปลอดภัย (4,354,900 บาท)
3) สงเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมสาน (1,140,457 บาท)
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หัวข้อ

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
4) เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการผลิตพืช (87,633 บาท)
5) เพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูการเป็นผูประกอบการตลาดเกษตร
ออนไลน์ (221,100 บาท)
6) การบริหารจัดการโครงการ (762,000 บาท)
สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม ปีละ 6,794,300 บาท
1. เกษตรกร ไดรับการอบรมเรื่องมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย
2. เกษตรกร ไดรับการตรวจประเมินแปลงเพื่อรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตรปลอดภัย
3. กลุมเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรที่ผานการรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตรปลอดภัยไดรับการอบรมเรื่องตลาดเกษตร Online
4. มีแหลงเรียนรูดานการขยายศัตรูธรรมชาติ จานวน 7 แหง
1. เกษตรกรผูผลิตพืชผัก ไมผล มีความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐาน
สินคาเกษตรปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย
2. เพิ่มชองทางการจาหนายสินคาเกษตรปลอดภัยสูผูบริโภค และ
ผูบริโภคสามารถเขาถึงแหลงผลิตและจาหนายสินคาเกษตรปลอดภัย
ไดมากขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการ Mobile Butcher and Food Truck By KUBeef
ตามนโยบายรัฐบาลใหสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสาคัหใน
การขับเคลื่ อนการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการรวมกลุมการผลิตใน
รูปแบบสหกรณ์ เป็นรูปแบบการรวมกลุ มภาคการผลิ ตที่เหมาะสม
โดยรัฐบาลจะผลักดันใหสหกรณ์ดังกลาวเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ
ทาหนาที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พรอมทั้งชวย
ตอยอดนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและสงเสริมความรูเทคโนโลยีที่
ทันสมั ยแก เกษตรกร การบริห ารจัด การสิ นคา เกษตร ตั้ งแต ตนน้ า
กลางน้า และปลายน้า โดยใชหลักการตลาดนาการผลิต
สหกรณ์โ คเนื้อกาแพงแสน จากัด เป็นหนว ยงานหลั กในการ
สงเสริม และจัดการดานตลาดเนื้อโคขุนกาแพงแสนคุณภาพสูง (KU
Beef) และระบบตรวจสอบยอนกลับเนื้อโคขุน มีสมาชิก 260 คน โดย
มี ส มาชิ ก ที่ มี ภู มิ ล าเนาในจั ง หวั ด นครปฐมจ านวน 72 คน จั ง หวั ด
สุ พรรณบุรี จานวน 37 คน จัง หวั ดกาหจนบุรี จานวน 32 คน และ
จังหวัดราชบุรีจานวน 12 คน มีโ คเนื้อจานวน 4,550 ตัว อีกทั้งยัง
สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือขายกับสมาชิกผูเลี้ยงโคเนื้อทุกทั่วประเทศ
โดยสหกรณ์โคเนื้อกาแพงแสนจากัด มีบันทึกความรวมมือในการผลิต
โคเนื้อ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กาแพงแสน ในการ
สงเสริมปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กาแพงแสน และสมาคมโคเนื้อพันธ์
กาแพงแสน ทาหนาที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเครือขาย ซื้อ ขาย
โคเนื้อ และสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก จากัด ซึ่งสหกรณ์โ คเนื้ อฯ ได
ทางานรวมกับหนวยงานดังกลาวขางตนในการรับซื้อโคเขามาจาหนาย
ใหกับสมาชิกสหกรณ์เพื่อผลิตโคขุนคุณภาพสูง (ปลายน้า) จึงทาใหมี
ศักยภาพในการผลิตโคขุนคุณภาพสูงไดมากกวาปีละ 3,000 ตัว โดย
สหกรณ์มีจุดกระจาย 9 จุดคือ
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

รายละเอียด
1) ส านั ก งานใหห มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน
2) ร านเค ยู อเวนิว มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน
3) ตลาดกลางสินคาการเกษตร (อตก.)
4) ตลาดบองมาเช เขตจตุจักร
5) ตลาดฟูดวิลลา เขตตลิ่งชัน
6) รานดิออร์แกนิคฮัท เขตประเวศ
7) ตลาดสวนหลวง เขตปทุมวัน
8) บูชเซอร์เคยูบีฟอาเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
9) ศูนย์การคาอยุธยาซิตีพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปญจจุบันสหกรณ์โคเนื้อกาแพงแสน จากัด ไดรับการอนุมัติกูยืม
เงิ น จากกองทุ น ปรั บ โครงสร า งการผลิ ต ภาคเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถการแขงขันของประเทศเพื่อจัดสรางโรงแปรสภาพโค
เพื่ อ การส ง ออก เป็ น การยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต ให สู ง ขึ้ น ซึ่ ง
สหกรณ์มีภาระคาเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอนขางสูง อาจสงผลกระทบกับ
การบริหารงานของสหกรณ์ได อีกทั้งในปี พ.ศ. 2563 ภาษีการนาเขา
เนื้อโคจากประเทสออสเตรเลีย และนิวซีแลน จะเหลือ 0 % สหกรณ์
จึงตองเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต สหกรณ์ตองจัดหาตลาดและรูปแบบวิธีการจาหนายเนื้อโคเพื่อ
เพิ่มมูลคาเนื้อโคขุนใหมากขึ้นโดยจัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ เพื่อทาเป็น
Mobile Butcher and Food Truck By KUBeef จานวน 1 คัน ยาว
6.5 เมตร ขนาด 210 แรงมา พรอมติดตั้งตูคาร์โกและอุปกรณ์
1. เพื่อเป็นสถานที่จาหนายเนื้อโค ผลิตภัณฑ์ และอาหารจากเนื้อโค
ขุนคุณภาพ
2. เพื่อเป็นการลดตนทุนการผลิตโคเนื้อขุนคุณภาพ
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริโภคเนื้อโค ผลิตภัณฑ์ และ
อาหารจากเนื้อโคขุนคุณภาพ
4. เพื่อเพิ่มชองทางในการจาหนายเนื้อโคขุน
รถบรรทุกหกลอหองเย็น เป็น Mobile Butcher and Food Truck
by KUBeef ตามแบบที่กาหนด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.
นครปฐม
ซือ้ รถบรรทุกหกลอหองเย็น เป็น Mobile Butcher and Food
Truck by KUBeef
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
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หัวข้อ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 3,200,000 บาท/ปี
รถบรรทุกหกลอหองเย็น เป็น Mobile Butcher and Food Truck
by KUBeef ตามแบบที่กาหนด
เพิ่มชองทางการตลาดใหเขาถึงกลุมลูกคา ไดหลากหลาย โดยไมมี
ขอจากัดดานสถานที่และเวลา
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอาหารปลอดภัยถึงมือผูบริโภค
ตามนโยบายรัฐบาลใหสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสาคัหใน
การขับเคลื่ อนการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการรวมกลุมการผลิตใน
รูปแบบสหกรณ์ เป็นรูปแบบการรวมกลุ มภาคการผลิ ตที่เหมาะสม
โดยรัฐบาลจะผลักดันใหสหกรณ์ดังกลาวเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ
ทาหนาที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พรอมทั้งชวย
ตอยอดนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและสงเสริมความรูเทคโนโลยีที่
ทันสมั ยแก เกษตรกร การบริห ารจัด การสิ นคา เกษตร ตั้ งแต ตนน้ า
กลางน้า และปลายน้า โดยใชหลักการตลาดนาการผลิต
สหกรณ์เครือขายฯ ปญจจุบันมีโดยมีกาลังการผลิตอยูเดือนละ
200 ตัว ปีละ 2,000 ตัว แตสหกรณ์ฯ ไมมีโรงฆาเป็นของตัวเองตอง
จางโรงฆาของเอกชนในจังหวัด ราชบุรี และขนยายวากกลับมาแปร
สภาพ ตัดแตง ชาแหละและแปรรูป แลวสงไปจาหนายใหกับลุกคา
ตัวแทนจาหนายใหกับลูกคา ตัวแทนจาหนายทั้งในกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บริษัทพรีม าร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จากัด หาง
แมคโคร บิ๊ก ซี โลตัส รวมกกวา 100 สาขา รวมทั้งสาขาของสหกรณื
เครือขายโคเนื้อฯ อีกจานวน 7 สาขา ซึ่งประกอบไปดวย รานปิ้งยาง
รานเต็กเตี๋ยว รานเบอเกอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน จานวน 3 สาขา รานสเต็ก – ปิ้งยาง ณ บิ๊ก ซี ราชดาริห์
จานวน 1สาขา รานสเต็กทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา
เขตกาแพงแสน จานวน 1 สาขา รานปิ้ง ยาง ณ โลตัสสาขาระยอง
จานวน 1 สาขา รานสเต็ก – เต็กเตี๋ยวจ.เชียงใหม จานวน 1 สาขา
เพื่อเป็นการสงเสริมพั ฒนาและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่ม
ทางเลือกใหกับลูกคาไดนาผลิตภัณฑ์ไปแปรรูปไดเลย พรอมทั้งชวยลด
ขั้นตอนการจัดการตางๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุมเกษตรกร ผูผลิต
สินคาเกษตร ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันไดในตลาดเป็นการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากเชิ ง สร า งสรรค์ ข องจั ง หวั ด นครปฐมให
เชื่อมโยงสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ
1) สหกรณ์ฯ สามารถสงสินคาตรงถึงมือผูบริโภค ไดรวดเร็ว
2) ผูบริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา
รถจาหนายสินคาพรอมอุปกรณ์ (Food Truck) ตามแบบที่กาหนด
ต.สระสี่มุม อ.กาแพงแสน จ. นครปฐม
ซื้อรถจาหนายสินคาพรอมอุปกรณ์ (Food Truck)
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,500,000 บาท/ปี
รถจาหนายสินคาพรอมอุปกรณ์ (Food Truck) ตามแบบที่กาหนด
เพิ่มชองทางการตลาดใหเขาถึงกลุมลูกคา ไดหลากหลาย โดยไมมี
ขอจากัดดานสถานที่และเวลา เพิ่มยอดการจาหนายจากผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากเนื้อวัว สงผลใหสมาชิกมีรายไดจากเงินปญนผลและเงินเฉลี่ย
คืนเพิ่มขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการขยายศูนย์รับน้านมดิบ ขนาด 40 ตัน/วัน เป็นขนาด 50 ตัน/
วัน สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
ตามนโยบายรัฐบาลใหสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสาคัหในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการรวมกลุมการผลิตในรูปแบบ
สหกรณ์ เป็นรูปแบบการรวมกลุมภาคการผลิตที่เหมาะสม โดยรัฐบาล
จะผลักดันใหสหกรณ์ดังกลาวเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ ทาหนาที่เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พรอมทั้งชวยตอยอดนโยบาย
ของรั ฐ บาลในการดู แ ลและส ง เสริ ม ความรู เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย แก
เกษตรกร การบริหารจัดการสินคาเกษตร ตั้งแตตนน้า กลางน้า และ
ปลายน้า โดยใชหลักการตลาดนาการผลิต
สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์
การเกษตรไดรับ การจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวั นที่ 11 สิ งหาคม
2531 สานักงานตั้งอยูเลขที่ 29 หมู 6 ถนนพลดาริห์ ตาบลดอนขอย
อ าเภอก าแพงแสน จ าหวั ด นครปฐม มี พื้ น ที่ ด าเนิ น งานในจั ง หวั ด
นครปฐม การดาเนินงานของสหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด ไดดาเนิน
ธุรกิจในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ธุ รกิจจั ดหาสิ นคา มาจาหนาย สหกรณ์ฯ ไดบ ริการจัดหา
อาหารสัตว์ ยา แรธาตุและอุปกรณ์ตาง ๆ มาบริการสมาชิกในราคาที่
เป็นธรรม
2. ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ สหกรณ์ฯ ไดทาการผลิตอาหารสัตว์ที่
มีคุณภาพที่ดีไวจาหนายใหกับสมาชิกในราคาที่ต่ากวาทองตลาด
3. ธุ รกิจรวบรวมน้านมดิบสหกรณ์ ฯ รวบรวมน้านมดิบจาก
สมาชิกโดยมีหลักเกณฑ์การรับซื้อน้านมดิบของสมาชิกตามคุณภาพโดย
กาหนดราคามาตรฐานการรับซื้อ และสงขายให บริษัท ดัชมิลล์ จากัด
ตามบันทึกขอตกลงการจาหนายน้านมดิบ ปริมาณวันละ 11.387 ตัน
4. ธุรกิจแปรรูปและจาหนายนมพาสเจอร์ไรส์ ปญจจุบันสหกรณ์
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พืน้ ที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ฯ สามารถจ าหน า ยนมพาสเจอร์ ไ รส์ ให กั บ เทศบาล / อบต. และ
หนวยงานที่ไดรับงบประมาณในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
กาหจนบุรี, สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณวันละ 25ตัน
5. ธุรกิจสินเชื่อ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกประเภทตางๆ ไดแก
เงินกูระยะสั้นเงินกูเอื้ออาทร และเงินกูระยะปานกลาง เพื่อใชจายใน
ครอบครัว และปรับปรุงฟาร์ม
6. ธุรกิจใหบริการผสมเทียม จัดหาน้าเชื้อ และใหบริการผสม
เทียมแกสมาชิกในราคาประหยัด เพื่อปรับปรุงพันธุ์โคนม
ปญจจุบันสหกรณ์ฯ มีและมีศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ตั้งอยูเลขที่
97 หมู 10 ต าบล ทุ ง ลู ก นก อ าเภอ ก าแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม
ปริ มาณน้ านมดิ บ 40 ตั น /วั น ซึ่ งน้ านมดิ บของสมาชิ กแตล ะรายมี
คุณภาพแตกต างกัน ขึ้นอยู กับสุ ขลั กษณะในการรีด และการจัดการ
ฟาร์ม แตสมาชิกโดยสวนใหหมีการจัดการฟาร์มที่ดี สามารถผลิตน้านม
ดิบไดคุณภาพดี คณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์ฯ และบริษัท ดัชมิลล์
จ ากั ด จึ ง ได มี แ นวคิ ด ร ว มกั น ในการส ง เสริ ม การเลี้ ย งโคนมเพื่ อ เพิ่ ม
ผลผลิตน้านมดิบที่มีคุณภาพ (เกรด Premium) ซึ่งจะเพิ่มมูลคาผลผลิต
ใหกับสมาชิกสหกรณ์ฯ
ทั้งนี้ ในการกอสรางและขยายศูนย์รับน้านมดิบขนาด 50 ตัน/
วัน ในตาบลทุงลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม สหกรณ์ ฯ
ยังขาดเงินทุนในการกอสราง เนื่องจากตองใชเงิน งบประมาณเป็น
จานวนมาก
1. เพื่อเก็บรวบรวมน้านมดิบคุณภาพดีจากสมาชิกสหกรณ์ผูเลี้ยงโคนม
ไดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อรักษาคุณภาพน้านมดิบใหคงที่ ตามมาตรฐานในระหวางรอการ
จาหนาย
3. เพื่อเพิ่มมูลคาน้านมดิบใหกับเกษตรกรที่มีความพรอม
4. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมผลิตน้านมดิบคุณภาพดี
5. เพื่อเป็นการลดปญหหาน้านมดิบลนตลาด
ศูนย์รับน้านมดิบ 50 ตัน/วัน ตามแบบที่กาหนด
ต.ทุงลูกนก อ.กาแพงแสน จ. นครปฐม
กอสรางขยายขนาดของศูนย์รับน้านมดิบจาก 40 ตัน/วัน เป็น 50 ตัน/
วัน
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 15,000,000 บาท/ปี
ศูนย์รับน้านมดิบ 50 ตัน/วัน ตามแบบที่กาหนด
1. สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด มีสถานที่รับซื้อนมจากสมาชิก
เพิ่มขึ้น
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หัวข้อ

รายละเอียด
2. สมาชิกของสหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด สามารถเพิ่มปริมาณการ
เลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากที่ตลาดรองรับที่แนนอน สงผลใหมีรายได
เพิ่มขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอเล็กพรอมดัมพ์ และรถโฟล์คลิฟ ขนาด
2.5 ตัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงอาหารสัตว์ และผลผลิต
ทางการเกษตร สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
ตามนโยบายรัฐบาลใหสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสาคัหใน
การขับเคลื่ อนการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการรวมกลุมการผลิตใน
รูปแบบสหกรณ์ เป็นรูปแบบการรวมกลุ มภาคการผลิ ตที่เหมาะสม
โดยรัฐบาลจะผลักดันใหสหกรณ์ดังกลาวเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ
ทาหนาที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พรอมทั้งชวย
ตอยอดนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและสงเสริมความรูเทคโนโลยีที่
ทันสมั ยแก เกษตรกร การบริห ารจัด การสิ นคา เกษตร ตั้ งแต ตนน้ า
กลางน้า และปลายน้า โดยใชหลักการตลาดนาการผลิต
สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์
การเกษตรไดรับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2531 สานักงานตั้งอยูเลขที่ 29 หมู 6 ถนนพลดาริห์ ตาบลดอนขอย
อ าเภอก าแพงแสน จ าหวั ด นครปฐม มี พื้ น ที่ ด าเนิ น งานในจั ง หวั ด
นครปฐม การดาเนินงานของสหกรณ์โ คนมกาแพงแสน จากัด ได
ดาเนินธุรกิจในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ธุรกิจจัดหาสินคามาจาหนาย สหกรณ์ฯ ไดบริการจัดหา
อาหารสัตว์ ยา แรธาตุและอุปกรณ์ตาง ๆ มาบริการสมาชิกในราคาที่
เป็นธรรม
2. ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ สหกรณ์ฯ ไดทาการผลิตอาหารสัตว์
ที่มีคุณภาพที่ดีไวจาหนายใหกับสมาชิกในราคาที่ต่ากวาทองตลาด
3. ธุรกิจรวบรวมน้านมดิบสหกรณ์ฯ รวบรวมน้านมดิบจาก
สมาชิกโดยมีหลักเกณฑ์การรับซื้อน้านมดิบของสมาชิกตามคุณภาพ
โดยกาหนดราคามาตรฐานการรับซื้อ และสงขายให บริษัท ดัชมิลล์
จ ากั ด ตามบั น ทึ ก ข อ ตกลงการจ าหน า ยน้ านมดิ บ ปริ ม าณวั น ละ
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
11.387 ตัน
4. ธุ ร กิ จ แปรรู ป และจ าหน า ยนมพาสเจอร์ ไ รส์ ปญ จ จุ บั น
สหกรณ์ฯ สามารถจาหนายนมพาสเจอร์ไรส์ ใหกับเทศบาล / อบต.
และหน ว ยงานที่ ไ ด รั บงบประมาณในจั ง หวัด นครปฐม สุ พ รรณบุ รี
สมุทรสาคร กาหจนบุรี, สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณ
วันละ 25ตัน
5. ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ให บ ริ ก ารเงิ น กู แ ก ส มาชิ ก ประเภทต า งๆ
ไดแก เงินกูระยะสั้นเงินกูเอื้ออาทร และเงินกูระยะปานกลาง เพื่อใช
จายในครอบครัว และปรับปรุงฟาร์ม
6. ธุรกิจใหบริการผสมเทียม จัดหาน้าเชื้อ และใหบริการผสม
เทียมแกสมาชิกในราคาประหยัด เพื่อปรับปรุงพันธุ์โคนม
ปญจจุบันสหกรณ์ฯ มีและมีศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ตั้งอยูเ ลขที่
97 หมู 10 ตาบล ทุงลูกนก อาเภอ กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปริมาณน้านมดิบ 40 ตัน /วัน ซึ่งน้านมดิบของสมาชิกแตละรายมี
คุณภาพแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสุขลักษณะในการรีด และการจัดการ
ฟาร์ม แตสมาชิกโดยสว นใหหมีการจัดการฟาร์มที่ดี สามารถผลิ ต
น้านมดิบไดคุณภาพดี คณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์ฯ และบริษัท
ดัชมิลล์ จากัด จึงไดมีแนวคิดรวมกันในการสงเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อ
เพิ่มผลผลิตน้านมดิบที่มีคุณภาพ (เกรด Premium) ซึ่งจะเพิ่มมูลคา
ผลผลิตใหกับสมาชิกสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ ฯ จึ ง ได มุ ง มั่ น ที่ จ ะช ว ยเหลื อ เกษตรกรในจั ง หวั ด
นครปฐม ในการลดคาใชจายและเพิ่มรายได โดยการนารถบรรทุก
ขนส ง อาหารสั ต ว์ แ ละผลผลิ ต ทางการเกษตรให กั บ สมาชิ ก และ
เกษตรกรผูเลี้ยงโค ถึงฟาร์ม เพื่อลด รายจาย เพิ่มรายไดใหกับสมาชิก
และประหยัดเวลาของสมาชิก และยังสามารถควบคุมคุณภาพน้านม
ให มี องค์ ประกอบที่ดี ดัง นั้น สหกรณ์โ คนมกาแพงแสน จากัด ใน
ฐานะตัวแทนของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดนครปฐมเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขนสงผลผลิ ต
ทางการเกษตร
1. เพื่อเก็บรวบรวมน้านมดิบคุณภาพดีจากสมาชิกสหกรณ์ผูเลี้ยงโคนม
ไดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อรักษาคุณภาพน้านมดิบใหคงที่ ตามมาตรฐานในระหวางรอการ
จาหนาย
3. เพื่อเพิ่มมูลคาน้านมดิบใหกับเกษตรกรที่มีความพรอม
4. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมผลิตน้านมดิบคุณภาพดี
5. เพื่อเป็นการลดปญหหาน้านมดิบลนตลาด
1. รถบรรทุกหกลอเล็ก ขนาดไมนอยกวา 130 แรงมา พรอมดัมพ์
จานวน 1 รายการ ตามแบบที่กาหนด
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หัวข้อ
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
2. รถโฟล์คลิฟ ขนาด 2.5 ตัน จานวน 1 รายการ ตามแบบที่กาหนด
ต.ทุงลูกนก อ.กาแพงแสน จ. นครปฐม
ซื้อรถบรรทุกหกลอเล็กพรอมดัมพ์ และรถโฟล์คลิฟ ขนาด 2.5 ตัน
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,705,000 บาท/ปี
1. รถบรรทุกหกลอเล็ก ขนาดไมนอยกวา 130 แรงมา พรอมดัมพ์
จานวน 1 รายการ ตามแบบที่กาหนด
2. รถโฟล์คลิฟ ขนาด 2.5 ตัน จานวน 1 รายการ ตามแบบที่กาหนด
สมาชิกสหกรณ์ไดใชรถบรรทุกหกลอเล็กพรอมดัมพ์ และรถโฟล์คลิฟ
ขนาด 2.5 ตัน เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มสูสหกรณ์โค
นมกาแพงแสน จากัด ชวยลดตนทุนการผลิต
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดยก 1.5 ตัน
ตามนโยบายรัฐบาลใหสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสาคัหใน
การขับเคลื่ อนการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการรวมกลุมการผลิตใน
รูปแบบสหกรณ์ เป็นรูปแบบการรวมกลุ มภาคการผลิ ตที่เหมาะสม
โดยรัฐบาลจะผลักดันใหสหกรณ์ดังกลาวเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ
ทาหนาที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พรอมทั้งชวย
ตอยอดนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและสงเสริมความรูเทคโนโลยีที่
ทันสมั ยแก เกษตรกร การบริห ารจัด การสิ นคา เกษตร ตั้ งแต ตนน้ า
กลางน้า และปลายน้า โดยใชหลักการตลาดนาการผลิต
ตามที่รัฐบาล ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัหหัติแหงชาติ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ขอ 6 ดานการเกษตร ใหดาเนินการใน 2
เรื่อง คือ 1)การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับ
ความตองการดวยวิธีการตางๆ เชน การแบงเขตเพื่อปลูกพืชแตล ะ
ชนิด 2)ในดานอุตสาหกรรม ควรส งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เชน สงเสริมและพัฒนา
อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ตั้ ง แต ต น น้ าจนถึ ง ปลายน้ า ส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ส งเสริมอุตสาหกรรมที่ใชในการ
ออกแบบและสร า งสรรค์ เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถของผู ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ด ว ยนโยบายดั ง กล า วสหกรณ์ ก ารเกษตรบางเลน จ ากั ด มี
สมาชิก 1,026 คน มีพื้นที่ดาเนินงานครอบคลุมทั้งอาเภอ ทาธุรกิจ
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจาหนายปญจจัยการผลิตแกสมาชิก เชน
ปุย สารเคมี อาหารสัตว์ (อาหารปลา ไก หมู) ขาวสาร เครื่องอุปโภค
อื่นๆ และผลิตภั ณฑ์แปรรูปจากผลผลิ ตของเกษตรกร ไมวาจะเป็น
ปลารา ปลาสม ขาวไรซ์เบอรี่ ไขเป็ดไลทุง ฯลฯ ตามที่สมาชิกตองการ
214

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน

หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ในการรวบรวมผลผลิตและการจาหนายสินคาใหแกสมาชิก สหกรณ์
ตองการสรา งความสะดวกให เกิด ขึ้นแกส มาชิก ที่นาสิ นค ามาส งถึ ง
สหกรณ์ และเพื่อสรางความทัดเทีย มที่จะสามารถแขงขันกับพอคา
เอกชนได ดังนั้นทางสหกรณ์จึงตองการขอรับการสนับสนุนรถโฟล์
คลิ ฟท์ เครื่ องยนต์ดี เซล ขนาดน้ าหนั กยก 1.5 ตั น เพื่อเคลื่ อ นยา ย
สินคาที่สหกรณ์ไดรวบรวมจากสมาชิก เพื่อเป็นการเตรียมความพรอม
ของสหกรณ์ กลุมเกษตรกร ผูผลิตสินคาเกษตร ใหมีขี ดความสามารถ
แขงขันไดในตลาด เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสรางสรรค์ของ
จังหวัดนครปฐมใหเชื่อมโยงสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้ง
ในและตางประเทศ
1. เพื่อลดตนทุนดานการขนสงสินคาเกษตรของสหกรณ์
2. เพื่อขยายบริการจาหนายสินคาใหแกสมาชิกของสหกรณ์
3. เพื่อใหสมาชิกของสหกรณ์ไดรับการบริการที่รวดเร็วขึ้น
รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดยก 1.5 ตัน ตามแบบที่กาหนด
ต. บางเลน อ.บางเลน จ. นครปฐม
ซือ้ รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดยก 1.5 ตัน
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 600,000 บาท/ปี
รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดยก 1.5 ตัน ตามแบบที่กาหนด
สมาชิกมีสิ่งอานวยความสะดวกในการรวบรวมสินคาที่นามาจาหนาย
และจัดสงสินคา
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุน
ตามนโยบายรัฐบาลใหสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสาคัหใน
การขับเคลื่ อนการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการรวมกลุมการผลิตใน
รูปแบบสหกรณ์ เป็นรูปแบบการรวมกลุ มภาคการผลิ ตที่เหมาะสม
โดยรัฐบาลจะผลักดันใหสหกรณ์ดังกลาวเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ
ทาหนาที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พรอมทั้งชวย
ตอยอดนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและสงเสริมความรูเทคโนโลยีที่
ทันสมั ยแก เกษตรกร การบริห ารจัด การสิ นคา เกษตร ตั้ งแต ตนน้ า
กลางน้า และปลายน้า โดยใชหลักการตลาดนาการผลิต
สหกรณ์โ คเนื้อกาแพงแสน จากัด เป็นหนว ยงานหลั กในการ
สงเสริม และจัดการดานตลาดเนื้อโคขุนกาแพงแสนคุณภาพสูง (KU
Beef) และระบบตรวจสอบยอนกลับเนื้อโคขุน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
เป็นเครือขายกับสมาชิกผูเลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศ โดยสหกรณ์โคเนื้อ
กาแพงแสน จากัด มีบันทึกความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน สมาคมโคเนื้อพันธุ์กาแพงแสน และสหกรณ์ขุน
โคจั ง หวั ด ตาก จ ากั ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน สงเสริมการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กาแพงแสน สมาคม
โคเนื้อพันธุ์กาแพงแสน ทาหนาที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเครือขาย
การซื้อขายโคเนื้อ และสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก จากัด ทาหนาที่ผลิต
โคเนื้อ โดยสหกรณ์โคเนื้อฯ ไดทางานรวมกับหนวยงานดังกลาวขางตน
ในการรับซื้อ โคเขามาจาหนายให กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อผลิ ตโคขุ น
คุณภาพสูง (ปลายน้า) จึงทาให มีศักยภาพในการผลิตโคขุนคุณภาพสูง
ได ม ากกว า ปี ล ะ 3,000 ตั ว สหกรณ์ มี ส ถานที่ จ าหน า ยเนื้ อ โคของ
สหกรณ์เองจานวน 8 สาขา และมีการจาหนายตรงตอรานอาหารและ
ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ซึ่ ง มี ก ารแข ง ขั น สู ง โดยเฉพาะเนื้ อ น าเข า จาก
ตางประเทศ สหกรณ์ตองแขงขันดานคุณภาพ ราคา และมาตรฐานการ
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ผลิ ต ท าให ส หกรณ์ ต อ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และยกระดั บ
มาตรฐานการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อ
ตอสูกับเนื้อนาเขาจากประเทศที่มีปริมาณการนาเขาสูงขึ้นทุกปี
ปญจจุบันสหกรณ์โคเนื้อกาแพงแสน จากัด ไดขอรับการอนุมัติ
กูยืมเงินจกกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร เพื่อจัดสราง
โรงแปรโคสภาพมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing
Practice: GMP) สหกรณ์จึงใครขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต (เครื่ อ งบรรจุ สุ ห หากาศแบบ Darfresh
Vacuum Skin Machine, เครื่องสไลด์เนื้ออัตโนมัติ, รถหองเย็น 10
ลอ) และยกระดับมาตรฐานการผลิต (ระบบตรวจสอบและควบคุม
หองเย็น, ชุดอุปกรณ์ตรวจคุณภาพเนื้อโค) เพื่อใชในโรงแปรสภาพของ
สหกรณ์โคเนื้อกาแพงแสน จากัด ใหสอดคลองกับความตองการของ
ผู บ ริ โ ภคได บ ริโ ภคเนื้อ โคที่ มีคุ ณ ภาพ สะอาด ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ที่ ไ ด
มาตรฐานความปลอดภัย สามารถตรวจสอบยอนกลับสินคาเนื้อโคขุน
คุณภาพสูงจากแหลงผลิตจนถึงผูบริโภคได
1. เพิ่มศักยภาพในการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
ที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย
2. เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เนื้อโค
3. เพิ่มอายุการเก็บรักษาเนื้อโค และสามารถเพิ่มมูลคาเนื้อโคได
4. การควบคุมคุณภาพเนื้อโค และการลดตนทุนการขนสง
รถบรรทุกสิบลอหองเย็น, เครื่องบรรจุสุหหากาศ, ชุดอุปกรณ์ตรวจ
คุณภาพเนื้อโค ตามแบบที่กาหนด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.
นครปฐม
ซือ้ รถบรรทุกสิบลอหองเย็น, เครื่องบรรจุสุหหากาศ, ชุดอุปกรณ์ตรวจ
คุณภาพเนื้อโค
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 13,000,000 บาท/ปี
รถบรรทุกสิบลอหองเย็น, เครื่องบรรจุสุหหากาศ, ชุดอุปกรณ์ตรวจ
คุณภาพเนื้อโค ตามแบบที่กาหนด
1. สหกรณ์สามารถไดระดับมาตรฐานการผลิต เชน อ.ย. GMP เป็นตน
2. สรางมูลคาเพิ่มจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ และสามารถยืดอายุการ
เก็บรักษาใหกับเนื้อโคได
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพโรงสีขาวสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
ธ.ก.ส.นครปฐม จากัด
ตามนโยบายรัฐบาลใหสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสาคัหใน
การขับเคลื่ อนการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการรวมกลุมการผลิตใน
รูปแบบสหกรณ์ เป็นรูปแบบการรวมกลุ มภาคการผลิ ตที่เหมาะสม
โดยรัฐบาลจะผลักดันใหสหกรณ์ดังกลาวเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ
ทาหนาที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พรอมทั้งชวย
ตอยอดนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและสงเสริมความรูเทคโนโลยีที่
ทันสมั ยแก เกษตรกร การบริห ารจัด การสิ นคา เกษตร ตั้ งแต ตนน้ า
กลางน้า และปลายน้า โดยใชหลักการตลาดนาการผลิต
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.นครปฐม จากัด
มีสมาชิกที่มีอาชีพทานา 5,000 ราย มีที่นารวมกัน 75,000 ไร ปลูก
ขาวมีละ 2 ครั้ง ไดผลผลิตขาวเปลือกไรละ 80 ถัง ไดผลผลิตรวม
ประมาณ 180,000 เกวียนตอปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกคา ธ.ก.ส.นครปฐม จากัด ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการไทยนิยมยั่งยืนใหกอสรางโรงสีขาวกาลังการผลิต 24 ตันตอ
วัน เพื่อรวบรวมขาวเปลือกจากสมาชิกมาสีเป็นขาวสารโดยสหกรณ์ฯ
สามารถรวบรวมข า วเปลื อ กจากสมาชิ ก มาแปรรู ป จ านวนปี ล ะ
ประมาณ 8,000 ตัน (ปีละ 2 ครั้งๆละ 4,000 ตัน) แตสหกรณ์ฯ ยัง
ขาดอุปกรณ์ส นับสนุนโรงสีขาว เชน รถตัก รถโฟล์ คลิ ฟ เครื่องชั่ง
เครื่องกระทะขาวเปลือก เครื่องวัดความชื้น เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่อง
เก็บตัวอยางขาวเปลือก เครื่องสีขาวสาหรับทดสอบคุณภาพ ซึ่งหาก
สหกรณ์ฯจะรวมทุนจากสมาชิกมาจัดซื้อตองใชเวลานานและไมทันใน
การแกไขปญหหาความเดือนรอนของสมาชิก ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงมีความ
ประสงค์ข อรับ การสนั บ สนุ นงบประมาณจากจั ง หวั ดนครปฐมเพื่ อ
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พืน้ ที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกลาว สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงสีขาว
ใหเกิดประโยชน์สูงสุดแกสมาชิก
1) เพื่อรวบรวมขาวเปลือกของสมาชิกในพื้นที่อาเภอบางเลนและ
อาเภอใกลเคียง จานวน 500 ราย มาแปรรูปเพิ่มมูลคา
2) เพื่อสงเสริมอาชีพทานาและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกรใน
พื้นที่อาเภอบางเลนและพื้นที่ใกลเคียง
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อลดความชื้นและสีขาวตามแบบที่กาหนด
อ.ดอนตูม, อ.บางเลน จ. นครปฐม
ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์
1. รถตักลอยาง 150 แรงมา ขนาดบุงกี๋ 3.0 ลบ.ม. ระยะยกเท
4,500 มม. จานวน 1 คัน
2. รถโฟล์คลิฟ ยกน้าหนักได 3,000 กก. ยกสูง 6,000 มม. จานวน
1 คัน
3. เครื่องชั่งรถบรรทุก ขนาด 3.0x9.0 ม. พิกัด 50 ตัน จานวน 1
เครื่อง
4. เครื่องกะเทาะขาวเปลือก แบบทดสอบ จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องวัดความชื้นขาวเปลือก จานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องชั่งดิจิตอล 1,000 กรัม จานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องเก็บตัวอยางขาวเปลือกพรอมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง
8. เครื่องสีขาวขาวสาหรับทดสอบคุณภาพ จานวน 1 เครื่อง
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 5,941,000 บาท/ปี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อลดความชื้นและสีขาวตามแบบที่กาหนด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. นครปฐม จากัด จะ
รวบรวมขาวเปลือกจากสมาชิกเพื่อลดความชื้นและสีขาวบริการ
สมาชิก หรือสีเป็นขาวสารจาหนาย เป็นการแกไขปญหหาเรื่องพอคาคน
กลางกดราคาขาวและทาใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
โครงการศูนย์เรียนรูอาชีพการเลี้ยงโคนม การทองเที่ยวเกษตรเชิง
นวัตกรรม
ตามนโยบายรัฐบาลใหสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสาคัหใน
การขับเคลื่ อนการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการรวมกลุมการผลิตใน
รูปแบบสหกรณ์ เป็นรูปแบบการรวมกลุ มภาคการผลิ ตที่เหมาะสม
โดยรัฐบาลจะผลักดันใหสหกรณ์ดังกลาวเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ
ทาหนาที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พรอมทั้งชวย
ตอยอดนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและสงเสริมความรูเทคโนโลยีที่
ทันสมั ยแก เกษตรกร การบริห ารจัด การสิ นคา เกษตร ตั้ งแต ตนน้ า
กลางน้า และปลายน้า โดยใชหลักการตลาดนาการผลิต
การเลี้ ย งโคนมเป็ น อาชี พ ที่ ท าให ห ลายครอบครั ว มี ร ายได
สามารถเลี้ ยงชีพ ตนเองและครอบครั ว แต ปญจ จุบั นผู เลี้ ยงโคนมลด
นอยลง เนื่องจากขาดผูสานตออาชีพและมีตนทุนในการจัดการฟาร์ม
เพิ่มขึ้น สหกรณ์โคนม นครปฐม จากัด มีแนวคิดที่จะชวยลดตนทุนใน
การจัดการฟาร์มของสมาชิก โดยรับเลี้ยงลูกโคนมอนุบาลจากสมาชิก
จึงมีความตองการสรางศูนย์เรียนรูอาชีพการเลี้ยงโคนม การทองเที่ยว
เกษตรเชิงนวัตกรรม เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการ
เลี้ ย งโคนมได เ ข า มาศึ ก ษาเรี ย นรู ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารจั ด การฟาร์ ม ที่ ดี
ถูกตองเป็นระบบ
เพื่อเป็นแหลงเรียนรูอาชีพการเลี้ยงโคนมสาหรับผูที่สนใจ และเป็น
แหลงทองเที่ยวเกษตรเชิงนวัตกรรมของจังหวัดนครปฐม
โรงเรือนโคนมอนุบาลแรกเกิด, หองพักเจาหนาที่, อาคารศูนย์เรียนรู
ตามแบบที่กาหนด
ต.หวยขวาง อ.กาแพงแสน จ. นครปฐม
สรางโรงเรือนโคนมอนุบาลแรกเกิด, หองพักเจาหนาที่, อาคารศูนย์
เรียนรู
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หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 15,800,000 บาท/ปี
โรงเรือนโคนมอนุบาลแรกเกิด, หองพักเจาหนาที่, อาคารศูนย์เรียนรู
ตามแบบที่กาหนด
1. สหกรณ์ฯ สามารถเลี้ยงลูกโคที่มีคุณภาพสงมอบสมาชิกได
2. ผูมาเยี่ยมชมไดรับความรูจากศูนย์เรียนรูฯ
3. สหกรณ์โคนม นครปฐม จากัด มีธุรกิจเพิ่มขึ้น
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
โครงการสรางโรงงานพรอมเครื่องจักรผลิตอาหารโคนม กาลังการผลิต
ขนาด 3 ตัน / ชั่วโมง
ตามนโยบายรัฐบาลใหสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสาคัหใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการรวมกลุ มการผลิ ตใน
รูปแบบสหกรณ์ เป็นรูปแบบการรวมกลุมภาคการผลิตที่เหมาะสม โดย
รัฐบาลจะผลักดันใหสหกรณ์ดังกลาวเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ ทา
หนาที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พรอมทั้งชวยตอ
ยอดนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและสงเสริมความรูเทคโนโลยีที่
ทัน สมั ยแกเ กษตรกร การบริ ห ารจั ดการสิ น คา เกษตร ตั้ง แต ตน น้ า
กลางน้า และปลายน้า โดยใชหลักการตลาดนาการผลิต
สหกรณ์โคนม นครปฐม จากัด มีสมาชิก 254 ครอบครัว มีโค
นม 8,300 ตัวปริมาณนมดิบ30ตันตอวัน ปญจจุบันจาหนายอาหารโคนม
ให กั บ สมาชิ ก จ านวน 370 ตั น ต อ เดื อ น เป็ น อาหารอั ด เม็ ด และ
อาหารผง ที่ผานมาสมาชิกผูเลี้ยงโคนมมีความตองการอาหารโคนม
เพิ่มขึ้นตามจานวนโคนมที่เลี้ยง เนื่องจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของ
สหกรณ์ฯ ใชแรงงานคนเป็นหลักและชิ้นสวนของเครื่องจักรบางตัวไมมี
จาหนาย ประกอบกับเครื่องจักรถูกใชงานมานานกวา 24 ปี ทาให
เครื่องจักรและอุปกรณ์ชารุดเสียหายบอย สงผลใหการผลิตอาหารไม
เพียงพอตอความตองการของสมาชิกผูเลี้ยงโคนม
สมาชิกไดรับอาหารโคนมที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและเพียงพอตอ
ความตองการ โดยใชเครื่องจักรที่ทันสมัย รวดเร็ว ลดมลภาวะจากฝุุน
ละออง
โรงงานผลิตอาหารโคนม และจัดซื้อเครื่องจักรผลิตอาหารโคนม ตาม
แบบที่กาหนด
ต.หวยขวาง อ.กาแพงแสน จ. นครปฐม
สรางโรงงานผลิตอาหารโคนม และจัดซื้อเครื่องจักรผลิตอาหารโคนม
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หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 25,000,000 บาท/ปี
โรงงานผลิตอาหารโคนม และจัดซื้อเครื่องจักรผลิตอาหารโคนม ตาม
แบบที่กาหนด
1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ไดรับอาหารโคนมมีคุณภาพไดมาตรฐาน สาหรับ
เลี้ยงโคนม
2. สามารถลดตนทุนการเลี้ยงโคนมของสมาชิก
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจองค์ประกอบน้านมดิบ (Milko Scan)
ตามนโยบายรัฐบาลใหสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสาคัหใน
การขับเคลื่ อนการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการรวมกลุมการผลิตใน
รูปแบบสหกรณ์ เป็นรูปแบบการรวมกลุ มภาคการผลิ ตที่เหมาะสม
โดยรัฐบาลจะผลักดันใหสหกรณ์ดังกลาวเป็นองค์กรหลักระดับอาเภอ
ทาหนาที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พรอมทั้งชวย
ตอยอดนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและสงเสริมความรูเทคโนโลยีที่
ทันสมั ยแก เกษตรกร การบริห ารจัด การสิ นคา เกษตร ตั้ งแต ตนน้ า
กลางน้า และปลายน้า โดยใชหลักการตลาดนาการผลิต
ปญ จ จุ บั น อาหารปลอดภั ย เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ ผู บ ริ โ ภค
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมซึ่งผลิตจากนมสดยิ่งตองใหความสาคัหกับการ
ผลิ ต เป็ น อย า งยิ่ ง ในการนี้ ท างสหกรณ์ ฯ จึ ง ต อ งการเครื่ อ งตรวจ
องค์ประกอบน้านมดิบที่ทันสมัยและรวดเร็วเพื่อตรวจคุณภาพน้านม
ใหคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
1) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้านมดิบดานองค์ประกอบของสมาชิกผู
เลี้ยงโคนมกอนเขาสูกระบวนการผลิต
2) เพื่อใหคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน
3) ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผูบริโภค
เครื่องตรวจองค์ประกอบน้านมดิบ (Milko Scan) ตามแบบที่กาหนด
ต.หวยขวาง อ.กาแพงแสน จ. นครปฐม
ซือ้ เครื่องตรวจองค์ประกอบน้านมดิบ (Milko Scan)
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 5,564,000 บาท/ปี
เครื่องตรวจองค์ประกอบน้านมดิบ (Milko Scan) ตามแบบที่กาหนด
สหกรณ์ไดรับน้านมดิบที่มีคุณภาพจากสมาชิก ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ
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ของผูบริโภค
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนดานการ
ขนสง(Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพร
รัฐบาลไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงความสาคัห
ของการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิปญหหาและทรัพยากรที่สาคัหของ
ประเทศ จึ ง ได จั ด ท าแผนการพั ฒ นาที่ เ ป็ น ระบบอย า งยั่ ง ยื น ขึ้ น โดย
คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพร
ไทย พ.ศ. 2560-2564 เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 แผนแมบทนี้มีเปูาหมาย
เพื่อสงเสริมและรักษาภูมิปญหหาอันทรงคุณคาที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทย และ
พั ฒ นาการผลิ ต และใช ป ระโยชน์ ส มุ น ไพรไทยอย า งมี คุ ณ ภาพ เต็ ม
ประสิทธิภาพ และครบวงจร ซึ่งจะสงผลตอความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ของสมุนไพรไทยและการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของไทย
ดังนั้นเพื่อใหการถายทอดมาตรการและแผนงานจากแผนแมบท
แหงชาติลงไปสูการพัฒนาระดับภูมิภาค ใหเกิดการพัฒนาสมุนไพรอยาง
ครบวงจรตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งการปลูก ผลิต แปร
รูป และจาหนายเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสรางการเติบโตของ
ชุมชนอยางยั่งยืน อาศัยกลไกประชารัฐและความรวมมือจากทุกภาคสวน
ในการขับเคลื่อน จึงกาหนดใหมีงานพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
ในพื้นที่จังหวัดเกิดขึ้น โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีความพรอมเพื่อสงเสริมและ
พัฒ นาเมืองสมุนไพร ในปี 2560 มีการขยายโอกาสในการพัฒ นาเมือง
สมุนไพรเป็นจังหวัดสวนขยาย เพื่อใหครอบคลุมทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 9
จั ง หวั ด 9 เขตสุ ข ภาพ ได แ ก พิ ษ ณุ โ ลก อุ ทั ย ธานี สระบุ รี นครปฐม
จันทบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ อานาจเจริห และสงขลา รวมทั้งสิ้น 13
จังหวัด 12 เขตสุขภาพ
จากสถานการณ์ปญจจุบันซึ่งตองเป็นไปตามขอตกลงของอาเซียน
และขอกาหนดที่ระบุในประกาศกระทรวงฯ ใหสถานผลิตยาแผนโบราณ
ในประเทศที่ดาเนินกิจการตองพัฒนามาตรฐานการผลิตใหไดตาม GMP
ภายในปี พ.ศ. 2560 ดั ง นั้ น ในปี 2561 ทางโรงพยาบาลดอนตู ม จึ ง
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รายละเอียด
ดาเนินการขอตรวจโรงงานผลิตและสงบุคคลากรการอบรมแนวปฏิบัติใน
การผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์ GMP WHO แนวทางในการ
ดาเนินงานในปี 2563 คือการผลิตและจาหนายฟูาทะลายโจร ขมิ้นชัน
โดยการสรางตราสินคา “คงทองโอสถ” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของ
ฟู า ทะลายโจร ขมิ้ น ชั น และสมุ น ไพรประเภทอื่ น ๆ (ในอนาคต) เพื่ อ
ตอบสนองความตองการในเรื่องของสุขภาพที่มีอยางตอเนื่องของผูบริโภค
จึงเป็ นธุรกิจที่มีโ อกาสเติบโต โดยจะรับซื้อสมุนไพรจากโรงงาน/พื้นที่
เพาะปลูกสมุนไพรที่ไดมาตรฐานจากแปลงปลูกมาตรฐาน GAP/ GACP/
Organic โดยคุณภาพยังคงเหมือนเดิม กระบวนการผลิตจะเริ่มตั้งแตการ
ควบคุมคุณภาพจากแปลงที่ทาการสงเสริมการปลูกดวยตัวเองหรือรับซื้อ
จากโรงงานที่รับซื้อจากเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมที่ไดรับการรับรองจาก
กระทรวงเกษตร เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ มี โ รงงานแปรรู ป เพื่ อ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทาการตลาดเองผานชองทางการขายปลีกทั้ง
ในพื้นที่ และตางพื้นที่
ปญ จ จุ บั น ได มี ก ารก อ สร า งอาคารผลิ ต สมุ น ไพรตามมาตรฐาน
WHO –GMP ที่โรงพยาบาลดอนตูมซึ่งการกอสรางโรงงานเสร็จสิ้นแลวนั้น
ขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนของการตรวจสอบระบบตางๆทั้งระบบหองผลิต
และระบบสนับสนุนการผลิต เพื่อใหเกิดการควบคุมกากับการผลิตยาให
เป็นไปอยางมีคุณภาพ จึงไดมีการสงเสริมและวางแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการผลิ ต ให ไ ดมาตรฐาน ทั้ง ระบบการผลิ ต วัตถุดิ บ และการ
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจให กับผูบริโ ภค และประชาชน
รวมทั้งแพทย์ผูสั่งใชยา แตยังขาดระบบเครื่องจักรที่จะใชในกระบวนการ
ผลิตใหเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ นาเครื่องจักรมาใชในการผลิตยาสมุนไพรใหไดมาตรฐานตามระบบ GMP
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
มีเครื่องจักรและระบบที่ใชในการผลิตยาสมุนไพรเป็นไปตามคุณลักษณะ
ตามแบบมาตรฐาน GMP ที่กาหนด
5. พื้นที่เป้าหมาย
โรงพยาบาลดอนตูม อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
6. กิจกรรมหลัก
1) จัดหาเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ใชสาหรับการผลิตยาสมุนไพร
(13,410,000 บาท)
2) สงตรวจวิเคราะห์ตัวอยางผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร (100,000 บาท)
7. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
9. งบประมาณ
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 14,110,000 บาท/ปี
10. ผลผลิต (output)
1) ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไดผานการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) ประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อยาสมุนไพรฟูาทะลายโจร ขมิ้นชันของ
โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐมประมาณ 10,000,000 บาท/ปี
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมสามารถเขาถึงยาสมุนไพรที่มีราคา
(Outcome)
ถูกและประหยัดคาใชจาย
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หัวข้อ

รายละเอียด
2) เกษตรกรกลุมผูปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดนครปฐมมีแหลงรับซื้อและ
แปรรูปพืชสมุนไพร
3) เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรในจังหวัด
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(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนดานการขนสง
(Transport),เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food Metropolis)
และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผูสูงอายุ (Aging) และบริบท
โลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย / สุขภาพ
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน
กับ FTA
2. ความสาคัญของโครงการ
สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด เป็นองค์กรที่สนับสนุนและสงเสริม
หลักการและเหตุผล
อาชี พการเลี้ ยงโคนมให แกสมาชิ กสหกรณ์ โคนมในอาเภอกาแพงแสน และ
อาเภอใกลเคียง ประมาณ 369 ครอบครัว ผลิตน้านมดิบวันละประมาณ 40 ตัน
แตในสภาวการณ์ปญจจุบันสมาชิกกาลังประสบปญหหาน้านมมีคุณภาพต่ากวา
มาตรฐานหรือมีองค์ประกอบต่า คือธาตุอาหารในน้านมต่ากวามาตรฐาน ทาให
ขายไมไดราคา ปญหหาดานเทคนิคการผลิต การจัดการฟาร์มที่ดี การปูองกัน
โรคที่ถูกตอง การจัดการอาหารสัตว์ การใชอาหารสาเร็จรูป(อาหารขน)ใน
การเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็น หัวใจของการเลี้ยงสัตว์คิดเป็นรอยละ 70 ของตนทุน
การผลิตทั้งหมด วิธีการหนึ่งที่จะชวยเหลือสมาชิกใหแกไขปญหหาคุณภาพน้านม
ดิบไมไดมาตรฐานก็คือ การจัดหาอาหาร TMR และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จาเป็นตอ
การยกระดับคุ ณภาพของน้านมไปจาหนายให แกสมาชิ กเพื่อให โคนมไดรั บ
อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลใหโคนมผลิตน้านมไดมากขึ้นและ
มีคุ ณค าทางอาหารสู งตามไปด วย และต องปรับตั วเรื่องมาตรฐานการผลิ ต
คุณภาพผลผลิ ต แตดูเหมื อนวาวันนี้เกษตรกรผู เลี้ ยงโคของไทยยังไมพรอม
ปรับตัวรับมือกับการเปิดเสรีอยางเป็นทางการ และยังเผชิหกับปญหหาตนทุน
การผลิต ดังนั้นการอบรมเกษตรกรจึงเป็นการสรางความตระหนักรูและเตรียม
ความพรอมใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใหมีความรูความเขาใจในการใชอาหาร
TMR, การจัดการดานอาหารสมดุลสาหรับโคนมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตของโคนมใหดีขึ้น และเพื่อใหเกษตรกรและผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจนมและ
เนื้อของไทยรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบตออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัหที่หลีกเลี่ยงไมได ควรสงเสริม องค์ความรูดานคุณภาพน้านม คุณภาพ
สินคาและผลิตภัณฑ์ (นม) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันกับ FTA
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เห็นวาเพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของสมาชิกสหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด ควรมีการจัดฝึกอบรม
โครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน
กับ FTA เพื่ออบรมเกี่ยวกับ เทคนิคการผลิต การจัดการฟาร์มที่ดี การ
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หัวข้อ

รายละเอียด
ปูองกันโรคที่ถูกตอง การจัดการอาหารสัตว์ การใชอาหารสาเร็จรูป(อาหาร
ขน)ในการเลี้ยงโคนม มาตรฐานการผลิต คุณภาพผลผลิต องค์ความรูดาน
คุณภาพน้านม คุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ์ (นม) รองรับการพัฒนาโดยใช
นวัตกรรมประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะชวยทาใหเกษตรกรผลิตน้านมดิบได
มาตรฐาน และมีคุณภาพปลอดภัยในอนาคตได สรางความเขมแข็ง มั่นคง
มั่นคั่งและยั่งยืนใหกับเกษตรกรและเศรษฐกิจภายในประเทศไทย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อใหเกษตรกรและผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจนมของไทยมีความรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของผลกระทบตออุตสาหกรรม โดยสงเสริมองค์ความรูดาน
คุณภาพน้านม คุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แขงขันกับ FTA
- เพื่อใหเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับ เทคนิคการผลิต การจัดการฟาร์มที่ดี
การปูองกันโรคที่ถูกตอง การจัดการอาหารสัตว์ การใชอาหารสาเร็จรูป
(อาหารขน)ในการเลี้ยงโคนม มาตรฐานการผลิต คุณภาพผลผลิต
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีน้านมที่มีคุณภาพหรือปริมาณสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
กอนเขารวมโครงการ รอยละ 80
- เกษตรกรและผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจนมของไทยสามารถรูและคานวณ
ตนทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตน้านม และมีแนวคิดการสรางสินคา
ทางนวัตกรรม
5. พื้นที่เป้าหมาย
สมาชิกสหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
6. กิจกรรมหลัก
1. โครงการฝีกอบรมหลักสูตร การสงเสริมองค์ความรูดานคุณภาพสินคา
และผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันกับ FTA งบประมาณ
จานวน 341,100 บาท
2. โครงการฝีกอบรมหลักสูตร การสงเสริมการใชอาหาร TMR เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตโคนม งบประมาณ จานวน 131,600 บาท
3. การจัดจางนายสัตวแพทย์ สัตวบาล เพื่อควบคุมคุณภาพน้านมดิบเขาสู
มาตรฐานน้านมดิบเพื่อใหสามารถแขงขันไดในระบบการคาเสรี (FTA)
งบประมาณ จานวน 737,000 บาท
7. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
9. งบประมาณ
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,209,700 บาท/ปี
10. ผลผลิต (output)
สมาชิกสหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด เขารับการอบรม 330 คน และมี
นายสัตวแพทย์ สัตวบาล ควบคุมดูแล ฟาร์มโคนม จานวน 330 ฟาร์ม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สมาชิกสหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด มีความรู ความเขาใจ เทคนิคการ
(Outcome)
ผลิต การจัดการฟาร์มที่ดี การปูองกันโรคที่ถูกตอง การจัดการอาหารสัตว์
การใชอาหารสาเร็จรูป(อาหารขน)ในการเลี้ยงโคนม มาตรฐานการผลิต
คุณภาพผลผลิต การคานวณตนทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตน้านม และ
มีแนวคิดการสรางสินคาทางนวัตกรรม สงผลใหน้านมมีคุณภาพหรือปริมาณ
สูงขึ้น สามารถแขงขันไดเมื่อเขาสู ความตกลงการคาเสรี (FTA)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนดานการ
ขนสง(Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการสรางมูลคาผลผลิตดวยเทคโนโลยีพลังงาน
จากสภาพการณ์ปญจจุบันในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่า
ไมสะทอนตนทุนตอการผลิตผลทางการเกษตร และภาคเกษตรกรรมมี
ตนทุนจากการผลิตสูงขึ้น ทั้งในเรื่องของปญจจัยการผลิต และตนทุนดาน
พลังงานในการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งประชาชนในพื้นที่ จังหวัด
นครปฐม สวนใหหประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร โดยมีการรวมตัว กันเป็นกลุ มเกษตรกร กลุ มวิส าหกิจ
ชุมชน เป็นจานวนมาก ซึ่งภาครัฐไดสงเสริมมาตรฐานสินคาเพื่อยกระดับ
คุณภาพ สรางมูลคาเพิ่ม และถายทอดความรู ซึ่งหากมีการนาศักยภาพ
พลังงาน มาใชเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร โดยผานกระบวนการ
แปรรูป แปลงสภาพใหเป็นอาหารจากความตองการของผูบริโภคได โดย
กระบวนการดังกลาวนั้น มีความจาเป็นตองใชความรูความสามารถใน
การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบ สาหรับชวยเพิ่มมูลคา
ผลิ ตผลทางการเกษตร อี กทั้ง ยังสรา งความเขม แข็งให กลุ มวิ ส าหกิ จ
ชุมชน หรือกลุ มเกษตรกร อีกดว ย ในการแปรรูป ผลิ ตภัณฑ์อบแห ง
ส ว นใหหประสบปญห หาหลายประการ ที่ส าคั หไดแ ก เกษตรกร และ
ผูประกอบการสว นใหหอบแห งโดยการตากแดดตามธรรมชาติ ทาให
ผลิตภัณฑ์อบแหงที่ไดมีการปนเปื้อนจากการรบกวนของแมลง ฝุุนละออง
และสภาพภูมิอากาศในชวงฤดูฝน มีผลทาใหผลิตภัณฑ์ไมไดมาตรฐาน
สาหรับการสงออกไปจาหนายทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ ถึงแม
จะมีเกษตรกรบางสวนเริ่มนาเครื่องอบแหงแบบใชแก฿สหรือหมอไอน้า ซึ่ง
ใชน้ามันหรือแก฿สเป็นเชื้อเพลิง แตจากราคาน้ามันและแก฿สที่ เพิ่มสูงขึ้น
ทาใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้การใชเครื่องอบแหงแบบใชแก฿ส
ดังกลาว ยังกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
- เพื่อให วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร/SMEs/OTOP ไดใชตูอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และลดตนทุนทาง
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หัวข้อ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
พลังงาน
- เพื่อสรางโอกาสในการมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ์ จากการแปรรูปผลผลิต
และผลิตภัณฑ์
- เพื่อให วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร/SMEs/OTOP นาความรูที่ไดจาก
การผลิตน้าสมควันไม ไปใชในแปลงเกษตรมากขึ้น
- ตัวแทนสมาชิกกลุมเปูาหมายโครงการ จานวน 60 คน ไดรับการ
สงเสริมเทคโนโลยีอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 30 ชุด
- สมาชิกกลุมเปูาหมายที่ผานการเขารวมโครงการ สามารถนาความรู
เรื่องการนาพลังงานทดแทนมาใชในการสรางมูลคาผลผลิต โดยใช
เทคโนโลยีอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย์ ไปใชอยางมีประสิทธิผล ไม
นอยกวารอยละ 85
สมาชิก วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร/SMEs/OTOP จานวน 60 คน ในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม
1. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานคัดเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุม
เกษตรกร และชี้แจงโครงการฯ วงเงิน 148,200 บาท
2. สัมมนาพรอมศึกษาดูงานการใชเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของ
โครงการฯ วงเงิน 154,200 บาท
3. จัดหาเทคโนโลยีในการสรางมูลคาผลผลิต (เทคโนโลยีอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย์) วงเงิน 600,000 บาท
4. ฝึกอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ สอนวิธีการใชงาน และการ
บารุงรักษา วงเงิน 22,200 บาท
5. ประชาสัมพันธ์/ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ วงเงิน
60,200 บาท
6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ วงเงิน 54,800 บาท
สนง.พลังงานจังหวัดนครปฐม
ปี 2563, 2564 และ ปี 2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,039,600 บาท/ปีงบประมาณ
- สมาชิก วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร/SMEs/ ไดรับปญจจัยการแปรรูป
(ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อลดตนทุนพลังงาน และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลคา
- วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร/SMEs/ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน และเพื่อสรางโอกาสในการเพิ่มรายได
- ในแตละปี ระหวางปี 2563, 2564 และ 2565 สมาชิกกลุมเปูาหมาย
โครงการ ที่เขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจ ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มชองทางการเพิ่มรายไดใหครัวเรือน
- ในแตละปี สมาชิกกลุมเปูาหมายโครงการ ที่เขารวมโครงการ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น จากการลดตนทุนดานพลังงาน และสรางผลิตภัณฑ์แปรรูปที่
มีคุณภาพมากขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการผลิตเนื้อนมสะอาดปลอดภัย
จั ง หวั ด นครปฐม มี เ กษตรกรเลี้ ย งโคนมและเป็ น สมาชิ ก ของ
สหกรณ์โ คนมนครปฐม จากัดและสหกรณ์ โคนมกาแพงแสน จากัด
ซึ่งมีสมาชิกรวมกัน 612 ราย สามารถผลิตน้านมโคดิบไดวันละ 65.6
ตัน ในกลุมสมาชิกที่เลี้ยงโคนมเหลานี้ จะเลี้ยงโคนมเพศผูเพื่อเป็นโค
ขุนควบคูไปดวยประมาณรอยละ 70 ของสมาชิกผูเลี้ยงโคนมทั้งหมด
ซึ่งการเลี้ยงโคนมเพศผูเพื่อเป็นโคขุนควบคูไปดวยนั้น ทาใหมีความ
เสี่ ย งในการนาโรคเขา ฟาร์ มสู ง ยิ่ง ขึ้นโดยเฉพาะปากและเทาเปื่อ ย
ดังนั้นการใหความรูเพื่อใหเกษตรกรปรับปรุงระบบปูองกันโรคทาง
ชี ว ภาพ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย า งยิ่ ง นอกจากการเลี้ ย งโคนมแล ว
จังหวัดนครปฐมยังมีเกษตรกรรายยอยที่เลี้ยงสุ กรพันธุ์และสุ กรขุน
ประมาณ 663 ราย สุกรรวมทั้งสิ้น 185,920 ตัว มีผูประกอบการ
โรงฆาสุกรที่มีใบอนุหาต 49 ราย สถานที่พักซากสัตว์ (หองเย็น) ที่
มีใบอนุหาต 23 แหง มีสถานที่จาหนายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ที่ผาน
การรับรองจากกรมปศุสัตว์ รวม 45 แหง และปญจจุบันไดเกิดโรค
ระบาดอหิวาต์แอฟริกา (African swine fever) ในสุกรในพื้นที่
มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2561 และคาดว า โรคนี้ อ าจรุ ก ลามเข า สู ป ระเทศไทยต อ ไปได
เนื่องจากเชื้อโรคที่ทาใหเกิดโรนี้มีความคงทนตอน้ายาฆาเชื้อและใน
สภาวะอุณหภูมิสูง กลาวคือสามารถทนในโซดาไฟ 2% ฟีนอล
และสารประกอบไอโอดีน คลอรีน ฟอร์มาลี น 3/1000 นาน 30
นาที แมแตตมที่ 60 องศาเซนเซียสนาน 20 นาที จึงทาลายเชื้อนี้
ได นอกจากนี้ เชื้ อโรคนี้ ส ามารถอยูไ ดใ นแฮม ไส ก รอก นาน 6
เดือน ในซากหมักเกลือนานหลายเดือน โรคนี้สุกรจะอัตราการตาย
100% การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือการเกิดโรคในไทยคือการ
เฝูาระวังเชิงรุก โดยการสุมเก็บตัวอยางชิ้นเนื้อจากฟาร์ม โรงฆาสัตว์
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
และสถานที่พักซากสัตว์(หองเย็น) โดยเฉพาะหองเย็นที่นาเขาไสสุกร
หมั ก เกลื อ จากประเทศสาธารณประชาชนจี น เพื่ อ ส ง ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ รวมถึงการสงเสริมใหผูประกอบการฟาร์มสุกร ใช
ระบบปูองกันทางชีวภาพอยางเขมงวด
นอกจากการปนเปื้อนทางจุลชีพในเนื้อสุกรแลวยังมีการปนเปื้อน
ทางเคมีซึ่งไดแก การตกคางสารกลุมเบตาอะโกนิสต์(สารเรงเนื้อแดง)
เป็นตน ดังนั้นการเฝูาระวังการตกคางสารกลุมเบตาอะโกนิสต์(สาร
เรงเนื้อแดง) ในเนื้อสุกรก็มีความสาคัหไมนอยไปกวาการเฝูาระวังโรค
ระบาดดังกลาวขางตน เพราะการผลิตเนื้อสุกรที่ปลอดสารเรงเนื้อ
แดงของหวงโซการผลิตเนื้อสุกรจะทาใหประชาชนในประเทศบริโภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัยมีผลทาใหการสงออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์
ไปตางประเทศมีมูลคาเพิ่มขึ้น
1. ลดการเกิดโรคปากและเทาเปื่อย (Foot and mouth disease)
ในโคนม
2. สงเสริมเกษตรกรฟาร์มโคนมและสุกรพัฒนาระบบการปูองกันโรค
ทางชีวภาพ(Biosecurity)
3. เฝูาระวังเชิงรุกปูองกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สารเรง
เนื้ อ แดงปนเปื้ อ นในเนื้ อ สุ ก ร โดยการสุ ม ตั ว อย า งตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
1.ฟาร์มโคนมและฟาร์มสุกรไดรับการพัฒนาระบบการปูองกันโรคทาง
ชีวภาพ (Biosecurity) ไมนอยกวา 400 แหง และ 600 แหง
ตามลาดับ
2.ฟาร์ มสุ กร โรงฆา สั ตว์ สถานที่พักซาก (ห อ งเย็น) และสถานที่
จาหนายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ไดรับการสุมเก็บตัวอยางเพื่อตรวจ
ทางหองปฏิบัติการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุ กร จานวนไมนอยกวา
400 ตัวอยาง และสุมเก็บตัวอยางเนื้อสุกรเพื่อตรวจหาสารเรงเนื้อ
แดงทางหองปฏิบัติการไมนอยกวา 250 ตัวอยาง
เกษตรกรผูเลี้ยงฟาร์มโคนม ฟาร์มสุกร โรงฆาสัตว์ ที่พักซาก(หอง
เย็น) และสถานที่จาหนายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์OK) จังหวัดนครปฐม
1. เพิ่มศักยภาพการเฝูาระวังโรคปากและเทาเปื่อยในโคนม
โรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรและสารตกคางในเนื้อสัตว์ 2,425,640 บาท
2. สรางเครือขายการเฝูาระวังโรค 530,000 บาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 2,955,700 บาท/ปี
1.ฟาร์มโคนมและความฟาร์มสุกรไดรับการพัฒนาใหมีระบบปูองกัน
โรคทางชีวภาพ(Biosecurity) ไมนอยกวา 1,000 แหง
2.ฟาร์มสุกร โรงฆาสัตว์ หองเย็นและสถานที่จาหนายเนื้อสัตว์ (ปศุ
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หัวข้อ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สัตว์ OK) ไดรับการสุมตรวจตัวอยางทางหองปฏิบัติการไมนอยกวา
650 ตัวอยาง
หวงโซการผลิตเนื้อสัตว์และน้านมโคของจังหวัดนครปฐม มีระบบการ
เฝูาระวังสารตกคางทั้งจุลินชีพและสารเคมี
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการสุนัขจรจัด ปลอดโรค คนปลอดภัย
จั ง หวั ด นครปฐมมี สุ นั ข และแมวที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ องค์ ป กครอง
ท อ งถิ่ น 72,226 ตั ว มี ย อดฉี ด วั ค ซี น ให กั บ สุ นั ข และแมวรวม
135,903 ตัว หากคานวณการฉีดวัคปูองกันโรคพิษ สุนัขบาใหสุนัขและ
แมวซ้า ประมาณ 30,000 โด฿ส คาดวาจะมีสุ นัขและแมวจรจัดที่
อาศัยตามวัด โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งประมาณ 33,677
ตัว
จังหวัดนครปฐมมีวัดทั้งหมด 228 แหง ซึ่งถือไดวาเป็นแหลงที่
สุนัขและแมวจรจัดอาศัยอยูเป็นจานวนมาก เนื่องจากมีภิกษุสามเณรใน
วัดรวมถึงประชาชนที่มีจิตโอบออมอารีตอสุนัขและแมว เป็นผูดูแลให
อาหาร ดังนั้นการสรางเครือขายกับบุคคลเหลานี้ เพื่อนาไปสูความ
รวมมือการคุมกาเนิดสุนัขและแมวจรจัดโดยการผาตัดทาหมัน รวมถึง
การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบา จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นมากในการลดลด
อุบัติการณ์ของการเกิดโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ลดการเพิ่มประชากรสุนัขและแมวจรจัด ตามวัด โรงเรียน สถานที่
ทองเที่ยว และสถานที่สาธารณะ
2. ลดอุบัติการณ์โรคพิษสุนัขบาทั้งในคนและในสัตว์
จ านวนสุ นั ข และแมวจรจั ด ตามวั ด โรงเรี ย น สถานที่ ส าธารณะ
สถานที่ที่ทองเที่ยว รวมถึงสุนัขและแมวของประชาชนที่อาศัยที่รอบ
สถานที่เหลานี้ ไดรับการผาตัดทาหมันและฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข
บาไมนอยกวา 350 ตัว 5,000 ตัวตามลาดับ
ทุกอาเภอของจังหวัดนครปฐม
1. รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบา (1,245,000 บาท)
2. กินอิ่ม นอนหลับ ผาตัดทาหมัน (1,192,000 บาท)
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
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หัวข้อ
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 2,437,000 บาท/ปี
1.สุนัขและแมวจรจัดไดรับการผาตัดทาหมันไมนอยกวา 350ตัว
2.สุนัขและแมวจรจัดไดรับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบาไมนอย
กวา 5,000 ตัว
พื้นที่จังหวัดนครปฐมลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบาทั้งในคนและ
ในสัตว์
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ทองเที่ยวเชิงรุก
จังหวัดนครปฐมมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งในเชิง
ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชุมชน เชิงนิเวศ
ธรรมชาติและที่มนุษย์สรางสรรค์ขึ้น การสงเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวเชิงรุก จะทาใหนักทองเที่ยวไดรูจัก
จั ง หวั ด นครปฐมเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น ในวงกว า ง เป็ น การเผยแพร
ประชาสัมพันธ์และสรางการรับรูใหเกิดการเดินทางมาทองเที่ยวยัง
จังหวัดเพิ่มมากขึ้น และเป็นการสงเสริมใหเกิดการหมุนเวียนของ
เศรษฐกิจในภาพรวม อันจะนาไปสูการพัฒนาดานการทองเที่ยว
ของจังหวัดตอไป
1. เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการประชาสัมพันธ์แหลงทองเที่ยว สินคา
และบริการดานการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถรับรู และเขาถึงขอมูลแหลง
ทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมอยางทั่วถึง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ดานการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมให
นักทองเที่ยวสามารถรับรูขอมูลดานการทองเที่ยว
1. จังหวัดนครปฐมมีชองทาง รูปแบบ สื่อการประชาสัมพันธ์แหลง
ทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม
เพิ่มขึ้นจานวน 10 ชองทาง
2. รอยละ 70 ของนักทองเที่ยวกลุมเปูาหมายสามารถเขาถึงขอมูล
แหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม
พื้นที่จังหวัดนครปฐมทั้ง 7 อาเภอ
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามเทศกาลและแหลงทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐม
2. การประกวดภาพถายและบอกเลาเรื่องราวประทับใจตอแหลง
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หัวข้อ

รายละเอียด

ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
3. ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาและการทองเที่ยว
จังหวัดนครปฐม
7. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
9. งบประมาณ
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 600,000 บาท/ปี
10. ผลผลิต (output)
จัดทาขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวทาง Social
Media และสื่อมวลชน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1.จานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2.รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการยกระดับการทองเที่ยวใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ทองเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1)
“ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุ ดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดาน
อื่นๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสั งคมโลกสมัย ใหม (2) “ปรั บ
ปญจจุบัน” เพื่อปูทางสูอดีต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศในมิติตางๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสราง
พื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิ จิ ทั ล และการปรั บ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู ป ระกอบการ พั ฒ นาคนรุ น ใหม รวมถึ ง ปรั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ เพื่ อ
ตอบสนองต อความตอ งการของตลาด ผสมผสานกับยุ ทธศาสตร์ ที่
รองรั บ อนาคต บนพื้ น ฐานของการต อ ยอดอดี ต และปรั บ ปญ จ จุ บั น
พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถ
สรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการ
ลงทุนในเวทีโ ลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนใน
ประเทศไดในคราวเดียวกัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครปฐมไดจัดอบรม
พัฒ นาบุค ลากรดา นการท องเที่ยวและเจา หนาที่ เพื่อนาความรูไ ป
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ฉะนั้น เพื่อใหเกิดความตอเนื่องควรดาเนินการทุกปี
1. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพและตรงกับความตองการ
ของนักทองเที่ยว
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว รวมทั้งกระตุนเศรษฐกิจและ
กระจายรายไดของชุมชน
1. จังหวัดนครปฐมมีแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมผานเกณฑ์มาตรฐาน
2. บุคลากรดานการทองเที่ยวและเจาหนาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
จานวน 300 คน
ทุกอาเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
1. อบรมบุคลากรหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว” จานวน 4 รุนๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน จานวน
421,200 บาท
2. อบรมบุคลากรหลักสูตร “ยกระดับแหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ทองเที่ยว” จานวน 2 รุนๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน จานวน
472,500 บาท
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 893,700 บาท/ปี
บุคลากรดานการทองเที่ยวและเจาหนาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
จานวน 300 คน
1. บุคลากรดานการทองเที่ยวสามารถนาความรูไปพัฒนาและ
ยกระดับแหลงทองเที่ยวไดตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผาน
เกณฑ์มาตรฐาน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนดานการ
ขนสง(Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวโบราณสถานเชิงสถาปญตยกรรม
“พระราชวังสนามจันทร์”
สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ไดพระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อที่ 148 ไร 2
งาน 88.8 ตารางวา อ าเภอเมื อ งนครปฐม จั ง หวั ด นครปฐม ให
กระทรวงมหาดไทยเพื่อใชในราชการและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังแหงหนึ่งในประเทศไทย
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักอยางกวางขวางและไดรับการกลาวขานกันอยู
เสมอพระราชวังแหงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ขณะ
ทรงดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหส รางขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2450 นั บ เป็ น พระราชวั ง อั น เก า แก แ ละมี ค วามงดงามเป็ น ศรี ส ง า
คูบานคูเมือง
ความทรงคุ ณ ค า ของพระราชวั ง สนามจั น ทร์ นั้ น มิ ใ ช เ ป็ น ที่
ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเทานั้น แตยังมี
คุณคาทางสถาปญตยกรรมที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพรวมของรูปแบบ
ของสถาปญตยกรรมในรัชสมัยไดเป็นอยางดี นอกจากนี้ยังมีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร์ และเป็นพระราชวังที่มีบทบาทเดนในดานการรักษา
ความมั่นคงของชาติที่ไมมีแหงใดเสมอเหมือน อันควรแกความภูมิใ จ
ของชาวไทยทั้งมวล
พระราชวังสนามจันทร์ประกอบดวย พระที่นั่ง พระตาหนักและ
เรือนบริวารตาง ๆ ตั้งแต พ.ศ. 2450 เป็นเวลา 113 ปี ทาใหตัวอาคาร
มีการชารุดทรุดโทรม ตองมีการบารุงรักษาและซอมแซมใหคงสภาพ
เดิม พรอ มทั้ งบริห ารจัด การให มี ความเป็น ระเบี ยบเรี ยบรอ ย เพื่ อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว ที่ทรงเป็น
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
ผู ส ร า งพระราชวั ง สนามจั น ทร์ ใ ห เ ป็ น สมบั ติ ที่ มี คุ ณ ค า ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ ห กั บ ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะชาวนครปฐม
จังหวัดนครปฐมจึงไดจัดทาโครงการบริหารจัดการพระราชวังสนาม
จันทร์นี้ขึ้น และไดจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวโบราณสถานเชิง
สถาปญตยกรรม “พระราชวังสนามจันทร์”ขึ้น
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณตอประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวนครปฐมที่
ทรงสรางพระราชวังสนามจันทร์ดวยทรัพย์สวนพระองค์
2. เพื่ออนุรักษ์ และเผยแพรสถาปญตยกรรมโบราณสถานที่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร์
3. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมใหเป็นที่รูจักอยาง
แพรหลายทั้งในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ
4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนทั่วไปมีความรู ความเขาใจใน
ประวัติศาสตร์และสถาปญตยกรรมในโบราณสถาน พระราชวังสนาม
จันทร์
พระราชวังสนามจันทร์มีความสวยงามคงเดิม
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจรอยละ 90
พระราชวังสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จัดงานสงเสริมการทองเที่ยว “พระราชวังสนามจันทร์”
6,000,000 บาท
สานักงานจังหวัดนครปฐม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐม องค์การบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
การบริหารจัดการภายในพระราชวังสนามจันทร์
5,000,000 ลานบาท
สานักงานจังหวัดนครปฐม
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐม
การบารุงรักษา การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย
24,000,000 ลานบาท
สานักงานจังหวัดนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐม
การซอมแซมพระตาหนักและเรือนบริวารพรอมระบบสาธารณูปโภค
20,000,000 ลานบาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
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หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สานักงานจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 55,000,000 บาท/ปี
นักทองเที่ยวมาเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์เพิ่มขึ้น รอยละ 3
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาทองเที่ยว
พระราชวังสนามจันทร์มากขึ้นกวาเดิม
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการสงเสริมโครงสรางขั้นพื้นฐานดานทองเที่ยวเพื่อรองรับการ
ขยายตัวดานการทองเที่ยว สูความยั่งยืน
อา งถึ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติฉ บั บ ที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3
เรื่องการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัหสูงและสามารถผลักดันสูการ
ปฏิบัติ ในการพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว การเสริมสรางขีด
ความสามารถการแข ง ขั น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ของภาคบริ ก าร การพั ฒ นา
ศักยภาพการบริการเดิม ใหเติบโตอยางเขมแข็ง ยกระดับฐานธุรกิจ
บริ ก ารใหม ที่ มี แ นวโน ม ขยายตั ว และมี ศั ก ยภาพ สร า งกลไกการ
ขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงบูรณาการ ส งเสริมการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหมีความทันสมัย ปรับ
โครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ยกระดับฐานธุรกิจ
บริ ก ารใหม ที่ มี แ นวโน ม ขยายตั ว และมี ศั ก ยภาพ สร า งกลไกการ
ขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพสงเสริมการสรางรายไดจากการ
ทองเที่ยว
ซึ่งการขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริหเติบโตในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 จะเนนการพัฒนาและใชวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นกาวหนาที่เขมขนมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิดสรางสรรค์ใน
การขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูกับการเพิ่มผลิตภาพ
ของฐานการผลิ ต และบริก ารเดิ ม รวมทั้ งการตอ ยอดการผลิ ต และ
บริการเดิมโดยใชดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให
ความสาคัหกับการใชศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การสงเสริมการ
เชื่ อ มโยงตลอดห ว งโซ มู ล ค าอย า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ การพั ฒ นาพื้ น ที่
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
เศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสาน
ภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของภาคบริการให
สามารถรองรับการแขงขันที่เสรีขึ้น การเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน
ให กั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม รวมทั้ ง การสร า งสั ง คม
ผูประกอบการที่ผลิตไดขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความ
ตองการของผูบริโภคอยางรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินคาและ
บริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาระบบ
และกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให
คนในชุมชนและทองถิ่นและแบงปญนผลประโยชน์อยางเป็นธรรมเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
การสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนและองค์กรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ลงทุ น พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ว ประกอบกั บ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่จะเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ชุม ชน ซึ่ ง จั ง หวั ด นครปฐมมี ศัก ยภาพในด า นการท องเที่ ย วทั้ ง ด า น
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และนันทนาการมากมาย อีกทั้งยังมี
สถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ มีอาหารและผลไมที่ขึ้ นชื่อในระดับ
ตนๆ ของประเทศ ซึ่งจากขอมูลของกรมการทองเที่ยวจะเห็นไดวา
จังหวัดนครปฐมมีรายไดและจานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปีอยาง
ตอเนื่อง
1. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน
2. เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยวในเรื่องโครงสรางขั้น
พื้นฐาน
3. เพื่อกระจายรายไดไปยังชุมชนกอใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน
1. จานวนและรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 5
2. แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการถายทอดวัฒนธรรมและสรางศูนย์การ
เรียนรู ชาติพันธุ์ชาวไทย เชื้อสายลาวครั่ง ตาบลหวยดวย อาเภอดอน
ตูม จานวน 2,935,600 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกอสรางโปฺะทาเทียบเรือและสะพานตางระดับ
ตาบลทรงคะนอง (การทองเที่ยวโดยชุมชนเกาะลัดอีแทน)
จานวน 1,812,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดซื้อรถรางชมวิว 4 ลอ จานวน 1 คัน เพื่อ ชม
สวนวิถีชีวิตเชิงเกษตรภายในตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน
จานวน 500,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนวัด
กลางบางพระ (หลวงพอสมหวัง) จานวน 1,296,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ “ตลาดทาจีน” พุทธเกษตร
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หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
อินทรีย์ วัดธรรมปญหหาราม ตาบลบางชาง อาเภอสามพราน จานวน
1,590,000 บาท
1. สานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
2. อาเภอสามพราน
3. อาเภอดอนตูม
4. อาเภอนครชัยศรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 8,133,600 บาท/ปี
แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
รายไดและจานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวดานการ
ทองเที่ยวสูความยั่งยืน
อา งถึ งแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3
เรื่องการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัหสูงและสามารถผลักดันสูการ
ปฏิบัติ ในการพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว การเสริมสรางขีด
ความสามารถการแข ง ขั น ในเชิ งธุ ร กิ จ ของภาคบริ ก าร การพั ฒ นา
ศักยภาพการบริการเดิม ใหเติบโตอยางเขมแข็ง ยกระดับฐานธุรกิจ
บริ ก ารใหม ที่ มี แ นวโน ม ขยายตั ว และมี ศั ก ยภาพ สร า งกลไกการ
ขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงบูรณาการ ส งเสริมการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหมีความทันสมัย ปรับ
โครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ยกระดับฐานธุรกิจ
บริ ก ารใหม ที่ มี แ นวโน ม ขยายตั ว และมี ศั ก ยภาพ สร า งกลไกการ
ขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพสงเสริมการสรางรายไดจากการ
ทองเที่ยว
ซึ่งการขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริหเติบโตในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 จะเนนการพัฒนาและใชวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นกาวหนาที่เขมขนมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิดสรางสรรค์ใน
การขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูกับการเพิ่มผลิตภาพ
ของฐานการผลิ ต และบริ การเดิม รวมทั้ง การตอ ยอดการผลิ ตและ
บริการเดิมโดยใชดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให
ความสาคัหกับการใชศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การสงเสริมการ
เชื่ อมโยงตลอดห ว งโซ มูล คา อย า งมี ประสิ ท ธิภ าพ การพั ฒ นาพื้ น ที่
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หัวข้อ

รายละเอียด
เศรษฐกิ จ ใหม แ ละการพั ฒ นาตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ การ
ผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของ
ภาคบริ การให ส ามารถรองรั บการแขง ขั น ที่ เสรี ขึ้ น การเสริ ม สร า ง
ศักยภาพการแขงขันใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้ง
การสร างสั ง คมผู ป ระกอบการที่ผ ลิ ต ไดข ายเป็น โดยพิจ ารณาการ
เปลี่ ย นแปลงความต อ งการของผู บ ริ โ ภคอย า งรวดเร็ ว และ
มาตรฐานสากลของสิ นคาและบริการที่สู งขึ้นรวมถึงมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒ นาเชิ ง
พื้น ที่เ พื่อ กระจายโอกาสเศรษฐกิ จให ค นในชุม ชนและทอ งถิ่ น และ
แบ ง ปญ น ผลประโยชน์ อ ย า งเป็ น ธรรมเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าทาง
เศรษฐกิจ
การสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนและองค์กรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ลงทุ น พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ว ประกอบกั บ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่จะเป็นแหลงท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ชุม ชน ซึ่ งจั ง หวั ดนครปฐมมีศั กยภาพในดา นการท องเที่ย วทั้ งด า น
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และนันทนาการมากมาย อีกทั้งยังมี
สถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ มีอาหารและผลไมที่ขึ้นชื่อในระดับ
ตนๆ ของประเทศ ซึ่งจากขอมูลของกรมการทองเที่ยวจะเห็นไดวา
จั งหวัดนครปฐมมีรายได และจานวนนักท องเที่ย วเพิ่มมากขึ้นทุก ปี
อยางตอเนื่อง

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
3. พัฒนาทักษะ ความรู ความเขมใจ ดานการใหบริการแกบุคลากรใน
ภาคบริการและการทองเที่ยว
4. พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ใหตรงกับความ
ตองการของนักทองเที่ยว

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พืน้ ที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

จานวนและรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 5
จังหวัดนครปฐม
1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหลงทองเที่ยว ผานเทคโนโลยีเสมือน
จริง (Augmented Reality) งบประมาณ 6,000,000 บาท
2) กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม งบประมาณ
7,100,000 บาท
3) การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว งบประมาณ 1,850,000
บาท
สานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
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หัวข้อ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 14,950,000 บาท/ปี
1) บุคลากรในแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ของจังหวัดไดรับการพัฒนา
ทักษะ ความรูในดานตาง ๆ สามารถรองรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมา
ทองเที่ยว
2) จังหวัดนครปฐม มีกิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมไวใหบริการ
นักทองเที่ยว มีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น
และชวยกระตุนนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
1) มีนวัตกรรมดานการประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวใหเป็นที่รูจัก
แพรหลายมากขึ้น
2) มีรายไดและจานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) โดยเนนการขนสง
(Transport) เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว(Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ(Aging ) และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1.ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิถีรวมสมัย สงเสริมการกระจายรายไดใน
ชุมชน จังหวัดนครปฐม
รัฐบาล ดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการดาเนินการ
ที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแตระดับชาติสูระดับพื้นที่ มุงเนนการมี
สวนรวมของประชาชน ในรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ปญหหา
ความตองการของประชาชน โดยให กรมการพัฒนาชุมชนดาเนิน
โครงการชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ที่ ส นั บ สนุ น การใช ภู มิ
ปญหหาพื้นบานที่มีอัตลักษณ์( Identity) มาปรุงเสนห์ใหมีความรวม
สมัยของผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อใหเกิดการสรางสรรค์ผลิตภัณฑ์
ด า นหั ต กรรม หั ต ถศิ ล ป ที่ ส อดคล อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด
นครปฐม จึงเกิดเป็นโครงการคัดเลือกงานหัตศิลป( Crafts) ของ
จังหวัดนครปฐมที่มีศักยภาพในการตอยอดพัฒ นา มาสรางความ
แตกต า งในการออกแบบพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ถี ร ว มสมั ย ร ว มกั บ
ผูเชี่ยวชาหดานการออกแบบและพัฒนาแบรนด์สินคา สรางความ
โดดเดนดวยความรวมสมัยแตงคงไวซึ่งอัตลั กษณ์ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดหรือผูบริโภค (Demand-driven product)
รวมทั้งสรางความโดดเดนดวยความรวมสมัยแตงคงไวซึ่งอัตลักษณ์
เพื่อ ตอบสนองความตอ งการของตลาดหรือผู บริ โ ภค (Demanddriven product) รวมทั้ง สรางสื่ อสงเสริมการตลาดในการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หัตศิลปผสานนวัตกรรมไปยังกลุมเปูาหมาย
ทัง้ ชาวไทยและตางชาติ
1.สงเสริมเอกลักษณ์งานหัตถกรรมของชุมชนสูตลาดสากล
2.สรางมูลคางานศิลปหัตถกรรมของชุมชนโดยการผสานนวัตกรรม
และความสรางสรรค์
3.ขยายฐานลูกคาภายใตแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิถีรวมสมัย
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หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหัตถศิลปไดรับการพัฒนาสูการเป็นผลิตภัณฑ์วิถี
รวมสมัย และมีการกระจายรายไดในชุมชน

5. พื้นที่เป้าหมาย

7. หน่วยงานดาเนินงาน

ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 21 หมูบาน ในพื้นที่ 7 อาเภอๆ
ละ 3 หมูบาน
1.คัดสรรงานหัตถกรรมที่มีศักยภาพและความพรอมในการตอยอด
พัฒนาดานตางๆ (191,400 บาท)
2.ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ ความเป็นมา กระบวนการผลิตและ
ใหคาปรึกษาโดยทีมผูเชี่ยวชาหดานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรม(Crafts Academy) (1,000,000 บาท)
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์หัตถ
นวัตกรรม และการสงเสริมการตลาดเชิงรุก พรอมมอบใบรับรอง
ผานการฝึกอบรม (Certificate) (231,600 บาท)
4.นาผลิตภัณฑ์ที่ไดรับการพัฒนาและผานการคัดเลือกเขาสู
แพลตฟอร์มออนไลน์ ศูนย์รวมงานหัตถศิลปทั่วประเทศ เพื่อสราง
การรับรูในวงกวางและถายทอดเรื่องราว(Brand Story) สูสากล
(2,000,000 บาท)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

9. งบประมาณ

งบประมาณจังหวัดนครปฐม 3,423,000 บาท/ปี

10. ผลผลิต (output)

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหัตถศิลปไดรับการพัฒนาสูการเป็นผลิตภัณฑ์วิถี
รวมสมัย จานวน 50 ผลิตภัณฑ์

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหัตถศิลป์ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์วิถี
ร่วมสมัย และมีการกระจายรายได้ในชุมชน

6. กิจกรรมหลัก
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) โดยเนนการขนสง
(Transport) เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว(Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ(Aging ) และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พืน้ ที่เป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงอาหาร สงเสริมวัฒนธรรม
อาหารพื้นถิ่น ตอยอด OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครปฐม
รัฐบาล ดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการดาเนินการที่มี
กลไกการขับเคลื่อนตั้งแตระดับชาติสูระดับพื้นที่ มุงเนนการมีสวนรวม
ของประชาชน ในรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ ปญหหาความ
ตองการของประชาชน โดยใหกรมการพัฒนาชุมชนดาเนินโครงการ
ชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ซึ่ ง อาหารเป็ น หนึ่ ง ในแปดวิ ถี
วั ฒ นธรรมในการขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชน OTOP
นวั ต วิ ถี ซึ่ ง เป็ น
องค์ ป ระกอบการท อ งเที่ ย วที่ ส าคั ห ประการหนึ่ ง ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด
นั กทองเที่ยวให เ ดินทางมายังแหล งทองเที่ ยวได เนื่องจากอาหาร
สามารถบอกถึ ง เอกลั ก ษณ์ ข องพื้ น ที่ วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมของ
ทองถิ่น การท องเที่ยวเชิ งอาหารจึงเป็น รูปแบบการทองเที่ย วที่ มี
อาหารเป็ นปญ จ จั ย หลั กในการสร างประสบการณ์ ผ า นกิจ กรรมการ
ทองเที่ยว ทั้งนี้การทองเที่ยว เชิงอาหารพื้นถิ่นที่แสดงถึงเสนห์และอัต
ลั กษณ์ของชุม ชน สรา งคุณ คาด ว ยเรื่อ งเล าของเมนูอาหาร (Food
Storytelling) ผานแพลตฟอร์มดิจิทัล ใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจ
เป็ นการเพิ่ม ศั กยภาพการพั ฒ นาดา นการท อ งเที่ย วเชิ งสร างสรรค์
และสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1. สงเสริมดานเกษตรกรรมและเศรษฐกิจทองถิ่น
2. สงเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ดวยเอกลักษณ์ของวัตถุดิบและเสนห์
ของอาหารพื้นถิ่น
3. เผยแพรเรื่องราวอาหารเชื่อมโยงวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อสืบ
สานถายทอดสูสากล
อาหารพื้นถิ่นไดรับการพัฒนาและเผยแพรจานวน 21 สารับ
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 21 หมูบาน ในพื้นที่ 7 อาเภอๆ
ละ 3 หมูบาน
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
1. คัดเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่น ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบในชุมชน โดย
นักปรุงอาหารทองถิ่นเพื่อเป็นตัวแทนเมนูอาหารชุมชน
(345,000 บาท)
2. สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักปรุงอาหารทองถิ่น และจัด Workshop
เพื่อตอยอดการพัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่นในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอาหาร รวมกับคณะที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาหดาน
อาหาร ดานการทองเที่ยว และดานการสงเสริมเสนห์
อัตลักษณ์ (525,000 บาท)
3. ออกแบบเรื่องราว (Storytelling) ที่นาสนใจของเมนูอาหารพื้นถิ่น
หรือแหลงที่มาของวัตถุดิบในชุมชน พรอมจัดทาเนื้อหา
(Content) การทองเที่ยวเชิงอาหารที่แสดงถึงเสนห์ อัตลักษณ์ของ
แตละเมนู (630,000 บาท)

7. หน่วยงานดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,500,000 บาท/ปี

10. ผลผลิต (output)

อาหารพื้นถิ่นไดรับการพัฒนาและเผยแพรจานวน 21 สารับ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

มีการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นและเผยแพรเพื่อสืบสานถายทอดสูสากล
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนดานการ
ขนสง(Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบการจัดการดานความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
แหล ง ท อ งเที่ ย วส าคั ห เชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข องจั ง หวั ด นครปฐ ม
อันเป็นสถานที่ที่สะทอนวิถีชีวิตความเป็นอยูของผูคนในอดีต กาลังเป็น
กระแสที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชม
เรียนรูและซื้อสินคากันเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะในชวงวันหยุดเสาร์ –
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งมีมากกวา 10,000 คนตอวัน ตลาด
โบราณเกาแกที่มีอายุมากกวา 100 ปี ไดแก 1) ตลาดน้าดอนหวาย อาเภอ
สามพราน 2) ตลาดทานา อาเภอนครชัยศรี 3) ตลาดน้าลาพหา และ
4) ตลาดบางหลวง รศ.112 อาเภอบางเลน ซึ่งเอกลักษณ์สาคัหดาน
สถาปญตยกรรม ดวยอาคารพาณิชย์เรือนไมเกาแกโบราณจานวนหลาย
สิบหอง ซึ่งเป็นจุดเดนในการสรางชื่อเสียงแกจังหวัดนครปฐม แตใน
ขณะเดี ย วกั น เมื่ อ ได ศึ ก ษาในเรื่ อ งการสร า งความปลอดภั ย ให แ ก
นักทองเที่ยว ยังพบวา 1) สถานที่ทองเที่ยวที่สาคัห ทั้ง 4 แหง ของ
จังหวัดขางตนนั้น ผูที่เกี่ยวของสาคัหยังขาดการเตรียมความพรอมใน
ด า นองค์ ค วามรู ใ นการสร า งความปลอดภั ย และการช ว ยเหลื อ
นักทองเที่ยว ในกรณีที่ประสบสาธารณภัยในสถานที่ทองเที่ยว และ 2)
สถานที่ทองเที่ยวทั้ง 4 แหง ยังขาดอุปกรณ์ ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมได
จากสภาพปญหหาในสถานที่แหลงทองเที่ยวทั้ง 4 แหง เราจะเห็น
ว า คว ามเสี ย หายเสี่ ย งต อ การเกิ ด เพลิ ง ไหม จ ากปญ จ จั ย ด า น
สถาปญ ต ยกรรมบ า น อาคารพาณิ ช ย์ เ รื อ นไม ซึ่ ง หากเกิ ด เพลิ ง ไหม
ก็ยากตอการควบคุมเพลิงไดอยางทันทวงที เนื่องจากผูที่เกี่ยวของยัง
ขาดความรู ประกอบกับการขาดอุปกรณ์ถังเคมีดับเพลิงที่จะดับเพลิง
เบื้องตน เหตุการณ์เพลิงลุกลามขยายวงกวางเกิดเป็นอัคคีภัย
สา
ธารณภั ย ส าคั ห ที่ ส ร า งความสู ห เสี ย ต อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย

6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
นักทองเที่ยว ผูประกอบการ ผูเกี่ยวของ และยังสงผลกระทบตอความ
เสียหายแกเศรษฐกิจการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมอยางหลีกเลี่ยง
ไมได
ดังนั้น จึงมี ความจาเป็ นอยา งยิ่ง ที่ตองดาเนิ นโครงการพัฒ นา
ระบบการจั ด การด า นความปลอดภั ย แก นั ก ท อ งเที่ ย วขึ้ น ซึ่ ง
ประกอบการดวยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ไดแก 1) กิจกรรมสรางองค์
ความรู ใ นการปู อ งกั น อั ค คี ภั ย และองค์ ค วามรู ใ นการช ว ยเหลื อ
นักทองเที่ยวที่ประสบสาธารณภัย 2) ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงและปูายให
ความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยในแหลงทองเที่ยว
1 เพื่ อ ให ผู ป ระกอบการ เครื อ ข า ยอาสาสมั ค ร องค์ ก รปกครอง
ส ว นท องถิ่ น ที มกู ชี พ กู ภั ย ที่ เข ารว มโครงการ มี องค์ ความรู ในการ
บริหารจัดการดานความปลอดภั ยไดอยางถูกตอง และมีความพรอมใน
การรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถลดความสูหเสีย
จากสาธารณภัยได
2. เพื่อใหแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัยไดมาตรฐาน
สรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว และผูประกอบการ
1. ผู ผ า นการอบรมความรูเ รื่อ งการจัด การสาธารณภัย ในแหลง
ท อ งเที่ ย ว จ านวน 50 คน/รุ น รวม 4 รุ น ทั้ ง สิ้ น 200 คน
ตามหลักสูตรที่สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนด
2. ผู ผ า นการอบรมความเรื่ อ งการกู ชี พ กู ภั ย ทั้ ง สิ้ น 40 คน
ตามหลักสูตรที่สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนด
3. ถังดับเพลิงเคมีแหง ไดรับการติดตั้งในแหลงทองเที่ยว 4 แหง ไดแก
ตลาดน้าดอนหวาย อาเภอสามพราน ตลาดทานา อาเภอนครชัยศรี
ตลาดน้าล าพหา และตลาดบางหลวง ร.ศ. 112 อาเภอบางเลน
จานวน 80 ถัง
4. ปู า ยประชาสั ม พั น ธ์แ หล ง เที่ ยว และให ความรู ด า นสาธารณภั ย
ใ น แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ไ ด รั บ ก า ร ติ ด ตั้ ง ใ น แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว
จานวน 4 ปูาย
แหลงทองเที่ยวที่สาคัหในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จานวน 4 แหง ไดแก
1) ตลาดน้าดอนหวาย อาเภอสามพราน 2) ตลาดทานา อาเภอนครชัย
ศรี 3) ตลาดน้าลาพหา และ 4) ตลาดบางหลวง ร.ศ. 112 อาเภอบาง
เลน
1. การสรางองค์ความรูดานการจัดการสาธารณภัยในแหลงทองเที่ยว
งบประมาณ 822,400.00 บาท
2. การติ ด ตั้ ง ปู า ยประชาสั ม พั น ธ์ แ หล ง ท อ งเที่ ย ว และให ค วามรู
ดานสาธารณภัยในแหลงทองเที่ยว จานวน 4 ปูาย
งบประมาณ 67,934.00 บาท
3. การจัดซื้อและติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแหงในแหลงทองเที่ยว
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หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
จานวน 80 ถัง งบประมาณ 96,000.00 บาท
4. การติดตามประเมินผล งบประมาณ 13,666.00 บาท
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,000,000.00 บาท /ปี
1. ผูประกอบการ เครือขายอาสาสมัคร องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
และมัคคุเทศก์ ไดรับการอบรมความรูเรื่องการจัดการสาธารณภัยใน
แหลงทองเที่ยว จานวน 200 คน
2. ที ม กู ชี พ กู ภั ย ได รั บ การอบรมความรู เ รื่ อ งการกู ชี พ กู ภั ย
ในแหลงทองเที่ยว จานวน 40 คน
3. แหลงทองเที่ยว 4 แหง ไดแก ตลาดน้าดอนหวาย อาเภอสามพราน
ตลาดทานา อาเภอนครชัยศรี ตลาดน้าลาพหา และตลาดบางหลวง ร.ศ.
112 อาเภอบางเลน ไดรับการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแหง จานวน 80 ถัง
4. แหลงทองเที่ยว ไดรับการติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์แหลงทองเที่ ยว
และใหความรูดานสาธารณภัยในแหลงทองเที่ยว
จานวน 4 ปูาย
1. ผูประกอบการ เครือขายอาสาสมัคร องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ทีมกูชีพ กูภัย ที่เขารว มโครงการ มีความพรอมในการรับมือกับสา
ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถลดความสูหเสียจากสาธารณภัย
ได
2. แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัยไดมาตรฐาน
สรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว และผูประกอบการ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ
ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการสงเสริมประเพณีอัฏฐมีบูชา
สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1)
“ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลั กษณ์
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดาน
อื่นๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให
สอดรั บกับ บริบ ทของเศรษฐกิ จและสั ง คมโลกสมั ยใหม (2) “ปรั บ
ปญจจุบัน” เพื่อปูทางสูอดีต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศในมิติตางๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสราง
พื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิ จิ ทั ล และการปรั บ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู ป ระกอบการ พั ฒ นาคนรุ น ใหม รวมถึ ง ปรั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ เพื่ อ
ตอบสนองตอ ความต องการของตลาด ผสมผสานกับ ยุทธศาสตร์ ที่
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปญจจุบัน พรอม
ทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสราง
ฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน
ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายได
และนโยบายรัฐบาลชุดปญจจุบัน (พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐ มนตรี) ขอ ๔ การศึกษาและเรียนรู การทานะบารุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ขอ ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร
มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญหหา รวมทั้งความ
หลากหลายของศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย เพื่ อ การเรี ย นรู ส ร า งความ
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5.
6.
7.
8.
9.

พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก
หน่วยงานดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ

รายละเอียด
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นาไปสูการสรางความ
สัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ และขอ ๖
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ข อ ๖.๖ ชั ก จู ง ให
นักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่
มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได และสรางสิ่งจูงใจและสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เกื้อกูลตอบรรยากาศการทองเที่ยว สงเสริมการ
ทองเที่ยวที่ครอบคลุมแหลงทองเที่ยวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือ
จัดเป็นกลุมได เชน กลุมธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญหหาทองถิ่น และสุขภาพ เชนน้าพุรอน ธรรมชาติ ทั้งจะใหเชื่อมโยง
กับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ในประเทศทั้งที่เป็นแหลงทองเที่ยวเดิมและแหลงทองเที่ยวใหม โดย
เน น การให ค วามรู แ ละเพิ่ ม มาตรฐานความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
ตลอดจนการอานวยความสะดวกในดานตางๆ แกนักทองเที่ยว
“วันอัฏฐมีบูชา” เป็นวันสาคัหทางพระพุทธศาสนา ถือเป็น
วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระพุทธเจา หลักจากเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพานได 7 วัน ซึ่งจังหวัดนครปฐมไดสืบสานประเพณีอัฏฐมีบูชา
มาเป็นเวลา 126 ปี ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ 127 และเป็นหนึ่งเดียว
ของภาคกลางที่ ยั ง คงจั ด งานประเพณี นี้ อ ยู เพื่ อ เป็ น การสื บ สาน
ประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และประชาชนตอ งรว มมื อ กัน อยา งจริ งจั ง และเป็น การนาทุ นทาง
วัฒนธรรมมาตอยอดสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดไดอีกทางหนึ่ง
1. เพื่อสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สาคัหในจังหวัด
นครปฐม
2. เพื่อเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นในจังหวัด
นครปฐมใหปรากฏ
3. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม
1. จานวนผูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 3
2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 3
3. สงเสริมการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จานวน 1 ครั้ง
จังหวัดนครปฐม (วัดใหมสุคนธาราม ตาบลวัดละมุด อาเภอนครชัยศรี)
จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีอัฏฐมีบูชา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 500,000 บาท/ปี
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หัวข้อ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สงเสริมการทองเที่ยว จานวน 1 กิจกรรม
1. จานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนดานการ
ขนสง(Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแห่งอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการแปรรูปวัตถุดิบจากผลสมโอดวยวิธีทางเคมีเพื่อใชประโยชน์
ทางดานผลิตภัณฑ์อาหารและเภสัช
พื้นที่จังหวัดนครปฐม มีไมผลเศรษฐกิจที่สาคัหไดแก สมโอ ซึ่งปลูก
มากที่อาเภอสามพรานและนครชัยศรี และมีแนวโนมในการเพาะปลูก
เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากส ม โอเป็ น ผลผลิ ต ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มทั้ ง ในและ
ตางประเทศ และสามารถสงออกไปจาหนายยังตางประเทศ การผลิตสม
โอนั้นไดรับผลกระทบจากผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสมโอที่ปลูกอยู
ในชวงอายุสามารถใหผลได
ดังนั้น การจัดหาเครื่องจักรในการสกัดและผลิตน้ามันหอมระเหย
สารสกัดเพคติน และชุดเครื่องมือในการสังเคราะห์สารหวานเทียมจาก
เปลื อ กส ม โอ จะสามารถแปรรู ป สิ น ค า จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ม โอ พั ฒ นา
มาตรฐานการผลิต และสามารถลดของเสียทางการเกษตร โดยเฉพาะ
เปลือกของสมโอ ซึ่งจาเป็นเรงดวนที่จะตองหาทางสรางมูล คาเพิ่มจาก
องค์ประกอบในสวนตางๆ ของสมโอ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมโอให
ไดหลาย ๆ ชนิด เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
การเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินคาเกษตร
เพิ่มมูลคาและราคาสินคาเกษตร และ อาหาร
ดังนั้นหองปฏิบัติการทางเคมีและชีววิทยา จึงมีความจาเป็นอยางยิ่ง
ที่ จ ะเป็ น แหล ง วิ เ คราะห์ ท ดสอบทั้ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ และความ
ปลอดภัยของสินคาเกษตรที่ทาการแปรรูป อยางเชน น้ามันหอมระเหย
สารสกัด สารสังเคราะห์ การทดสอบการเป็นสารกอกลายพันธุ์ของสาร
สกัดจากสมโอ การนาไปประยุกต์ใชเป็น additive ในทางเภสัชกรรม
การทดสอบคาความหวาน และการใชเป็นสารหวานเทียมในเครื่องดื่ม
และอาหาร และประยุกต์ใชสารสกัดจากเปลือกสมโอกลุม pectin และ
Fatty acids ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
อาหารเสริมและเครื่องสาอาง เชน เจล เยลลี่ สบู ยาสระผม หรือครีม
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
บารุงผิว เป็นตน ผลไมชนิดอื่นๆ ผักตางๆ ผลิตภัณฑ์ที่ไดจากพืช และ
สัตว์ และ การแปรรูปพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นใหไดมาตรฐาน
จะต อ งมี ส านั ก งานประสานงานรั บ ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ
ประสานงานสงเสริมใหเกษตรกรสามารถแปรรูปสินคาจากสมโอ เพื่อให
เกิดมูลคา และเป็นแหลงจาหนายผลิตภัณฑ์ เพื่อการสงออก นอกจากนี้
ยังเป็นสวนที่บริการรับวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพความปลอดภัยใหกับ
เกษตรกรทั่วไป หนวยงานของรัฐ โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ของพื้นที่
จังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกลเคียง
3.1 จัดหาชุดเครื่องจักรในการสกัดและผลิตน้ามันหอมระเหย สารกลุม
เพคติน ที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีจากเปลือก และเครื่องมือทดสอบ
คุณลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ใหเกิด
ประโยชน์ทางเภสัชกรรม อาหารเสริมและเครื่องสาอาง
3.2 การจัดหาชุดเครื่องมือในการสังเคราะห์สารหวานเทียมจากเปลือก
สมโอ และเครื่องมือทดสอบคุณลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบ เพื่อ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ใหเกิดประโยชน์ทางเภสัชกรรม อาหารเสริมและ
เครื่องสาอาง
3.3 จัดทาหองปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและ
ชีววิทยา ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตร และ
เป็นแหลงวิเคราะห์ทดสอบสาหรับเกษตรกรทั่วไป หนวยงานของรัฐ
โรงงานอุตสาหกรรม
4.1 ชุดเครื่องจักรในการสกัดน้ามันหอมระเหย สารกลุมเพคติน และชุด
เครื่องมือในการสังเคราะห์สารหวานเทียมจากเปลือกสมโอ พรอม
เครื่องมือทดสอบคุณลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบ ที่ไดมาตรฐาน
ตามกาหนด เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ใหเกิดประโยชน์ทางเภสัชกรรม
อาหารเสริมและเครื่องสาอาง
4.2 หองปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ ที่ไดมาตรฐาน
ตามกาหนด
พื้นที่อาเภอสามพราน และนครชัยศรี จ.นครปฐม และใกลเคียง
1) จัดหาชุดเครื่องจักรในการสกัดและผลิตน้ามันหอมระเหย สารสกัด
เพคติน และชุดการสังเคราะห์สารหวานเทียมจากเปลือกสมโอ
(16,873,000 บาท)
2) หองปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและ
ชีววิทยา (33,127,000 บาท)
สาขาเคมี สายวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย พุทธวงศ์
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม
262

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน

หัวข้อ
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 50,000,000 บาท/ปี
10.1 ไดชุดเครื่องจักรในการสกัดและผลิตน้ามันหอมระเหย สาร
กลุมเพคติน และเครื่องมือทดสอบคุณลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบ
ที่ไดมาตรฐานตามกาหนด เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ใหเกิดประโยชน์
ทางเภสัชกรรม อาหารเสริมและเครื่องสาอาง
10.2 ไดชุดเครื่องมือในการสังเคราะห์สารหวานเทียมจากเปลือกสม
โอ และเครื่องมือทดสอบคุณลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบ ที่ได
มาตรฐานตามกาหนด เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ใหเกิดประโยชน์ทาง
เภสัชกรรม อาหารเสริมและเครื่องสาอาง
10.3 ไดหองปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ ที่ได
มาตรฐานตามกาหนด เพื่อการการวิเคราะห์ทดสอบสินคาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ใหเกิดประโยชน์ทางเภสัชกรรม อาหารเสริมและ
เครื่องสาอาง ใหไดมาตรฐานตามกาหนด
10.4 มีผลิตภัณฑ์สินคาทางการเกษตร สินคาแปรรูป ผลิตภัณฑ์
ตางๆ ที่ไดรับการวิเคราะห์ทดสอบใหไดมาตรฐานตามกาหนด
11.1 เกษตรกรไดเครื่องมือ เครื่องจักรที่สามารถนาสมโอมาแปรรูป
ซึ่งจะไดองค์ประกอบตาง ๆ ของสมโอ เชน น้ามันหอมระเหย กลุมเพค
ติน กลุม Naringin เป็นสารตั้งตนเพื่อนาไปสูสารหวานเทียม
11.2 เกษตรกรทั่วไป หนวยงานของรัฐ โรงงานอุตสาหกรรม มี
สถานที่ที่เป็นหองปฏิบัติการสาหรับวิเคราะห์ทดสอบคุณผลผลิต
ผลิตภัณฑ์สินคา สินคาแปรรูป ที่ไดมาตรฐานตามกาหนด
11.3 ผลผลิต ผลิตภัณฑ์สนิ คา สินคาแปรรูปที่ผานการตรวจ
วิเคราะห์ทดสอบไดมาตรฐาน มีคุณภาพและสามารถจาหนายสูตลาด
ระดับพรีเมี่ยมได
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนดานการ
ขนสง(Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการสงเสริมตนแบบการใชพลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศไทยมีการใชพลังงานในปริมาณเพิ่มขึ้น จากความ
ตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และยังไมสมดุลกับ
การเพิ่มแหลงผลิตพลังงานทดแทน ประกอบกับราคาพลังงานที่
ผั น ผวนและประเทศไทยที่ ไ ม ส ามารถก าหนดราคาเองได
โดยเฉพาะราคาน้ามันและก฿าซธรรมชาติ ที่ขึ้น ลงตามสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทยยังไมมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชย์
ภายในประเทศมากพอต อ ความต อ งการ ท าให ต อ งพึ่ ง พา
พลังงานจากตางประเทศประมาณรอยละ 58 ของความตองการ
พลังงานเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ที่ตองมั่นใจวาในอนาคตเราจะมี
พลังงานใชกันอยางพอเพียง แนวทางในการพั ฒนาพลังงานของ
ประเทศ จึงตองคานึงถึงการใชทรัพยากรพลังงานที่มีอยูอยาง
จ ากั ด ให มี ก ารใช อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด และต อ ง
พิจารณาเลือกใชเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกที่มีปริมาณเพียงพอและ
แน น อน มี ก ารกระจายแหล ง ผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง มากชนิ ด เพื่ อ
กระจายความเสี่ ย งและต อ งเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ผ ลกระทบต อ
สภาวะแวดลอมนอยที่สุด
ประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดนครปฐม สวนใหหประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูกพืชผัก พืช
สมุนไพร การแปรรูปผลไม แปรรูปผลิ ตภัณฑ์อาหาร แปรรูป
ขนมตางๆ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีการรวมตัวกัน
เป็นกลุมเกษตรกร กลุมแมบาน กลุมวิสาหกิจชุมชน เป็นจานวน
มาก ภาครัฐจึงจาเป็นจะตองมีการสงเสริมถายทอดความรูใหกับ
ชุมชนในการนาศักยภาพพลังงานหมุนเวียน ที่มีอยูในธรรมชาติ
เชน แสงอาทิตย์ ลม น้า เป็นตน ในการนามาส งเสริมพัฒนา
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ปรับประยุกต์ใชกับขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นการลดรายจายเพิ่ม
รายไดใหกับประชาชน หรือตาบล สรางความเขมแข็งใหชุมชน
พึ่ ง พาตนเองได น าไปสู ก ารพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช หาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน
- เพื่อให สวนราชการ และประชาชนผูรับบริการ ไดใชระบบ
ไฟฟูาสองสวางโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และสามารถ
ขยายผลไปสูจุดอื่นๆ
- เพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เป็นไปตามแผนตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10
ปี (AEDP 2012 - 2021)
- ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และประชาชนผูรับบริการไดใช
ระบบไฟฟูาสองสวางโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จานวน
200 ชุด
- สวนราชการตระหนักถึงประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์
เพิ่มขึ้น รอยละ 70
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม สวนราชการ และประชาชน
ผูรับบริการ
1. การสารวจความความพรอม ศักยภาพ และปริมาณการใช
พลังงานของศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วงเงิน 64,500.00 บาท
2. การจางติดตั้งติดตั้งระบบไฟฟูาสองสวางโซลาเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ วงเงิน 5,984,000.00 บาท
สนง.พลังงานจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 6,048,500 บาท/ปี
- สามารถลดการใชไฟฟูา 16,388.50 หนวยตอปี หรือประมาณ
1.3 toe ตอปี และไดสามารถนาความรู เรื่องการใชพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปใชประโยชน์ไดอยางมีประสิทธิผลผล
- ลดการใชพลังงานของศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
- เกิดตนแบบ และการประยุกต์ใชพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
ประโยชน์ในการผลิตไฟฟูา และสามารถนาไปประยุกต์ใชงานได
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(Project Brief รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : พัฒนานครปฐมใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart City) โยเนนการขนสง
(Transport), เมืองหลวงแหงอาหารและการทองเที่ยว (Food
Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผูสูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
แผนงาน : เมืองอัจฉริยะและเมืองหลวงแหงอาหารปลอดภัย/สุขภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
พัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวเฉพาะพื้นที่ครบวงจร
จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่การทานารวม 577,059 ไร แบงเป็น
พื้ น ที่ ท านาปี 341,089 ไร และพื้ น ที่ ท านาปรั ง 235,970 ไร
โดยประมาณ ผลผลิตโดยรวม 432,830 ตัน พันธุ์ขาวที่ปลูกสวนใหห
ไดแก กข 5 กข 41 กข 47 พิษณุโลก ชัยนาท ปทุมธานี 1 และ
สุพรรณบุรี เป็นตน โดยผลผลิตของขาวพันธุ์ปทุมธานี 1 จะอยูที่ 800
กิโลกรัมตอไร ราคาขายอยูที่ประมาณ 9500 – 10500 บาท ตอตัน
สว นขาวพันธุ์ กข ตางๆ พิษณุโ ลก และสุ พรรณบุรี ผลผลิ ตจะอยูที่
ประมาณ 900 - 1,000 กิโลกรัมตอไร ราคาขายอยูที่ประมาณ 7,300
บาทต อ ตั น ในขณะที่ ต น ทุ น การผลิ ต ข า วอยู ที่ 5,500 บาทต อ ไร
(กรมการขาว,2557)
จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตขาว
เนื่องจากมีระบบชลประทานที่ทั่วถึงพื้นที่ แตที่ผานมาเนนที่การเพิ่ม
พื้นที่การผลิตและผลิตอยางตอเนื่องทั้งปี แตคุณภาพของขาวยังถือวา
อยูใ นระดับ ต่า การพั ฒ นาขีด ความสามารถในการแขง ขัน เพื่อ การ
สงออกหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา “ข้าว” อย่างยั่งยืนและ
ครบวงจร คือ “ต้องมีการผลิต จาหน่า ย และบริ โ ภค” ด้วยการ
สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิดและระบบการผลิตสู่การ
พึ่งตนเอง ตามมาตรการสรางระบบการผลิตที่หลากหลายสอดคลอง
กับมิติวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสรางระบบอาหารชุมชนเพื่อความมั่นคง
ทางดานอาหารทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ
การผลิตขาวใหมีประสิทธิภาพ ผลลิตตอไรสูงและตนทุนตอ
กิโลกรัมต่า และมีคุณภาพดี เป็นความจาเป็นเรงดวน จะตองมีการ
เลือกพันธุ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ซึ่งมีสภาพแวดลอม
แตกต างกั นไป จาเป็น ตอ งมี “ค าแนะน าการผลิ ต ขา วเฉพาะพื้ น ที่
(Site Specific Recommendation for Rice : SSRR)”
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรชาวนาทาการผลิตขาว ที่มีการเลือกพันธุ์
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ซึ่งจะทาใหการผลิตขาวมี
ประสิทธิภาพ ผลผลิตตอไรสูง และตนทุนตอกิโลกรัมต่า ไดขาวมี
คุณภาพดี
การผลิตขาวมีประสิทธิภาพ ผลผลิตตอไรสูง และตนทุนตอกิโลกรัมต่า
1. ไดคูมือคาแนะนาการผลิตขาวเฉพาะพื้นที่ 6 ตาบล
2. เกษตรกรชาวนามีความรูความสามารถในการผลิตขาวเฉพาะพื้นที่
ได จานวน 120 ราย
3. มีหมูบานพื้นที่ทานาตนแบบที่สามารถเป็นจุดเรียนรูการผลิตขาว
เฉพาะพื้นที่ จานวน 6 แหง
ตาบลสระกระเทียม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ตาบลไผหูชาง ตาบลนิลเพชร ตาบลบางเลน ตาบลบางไทรปุา ตาบลบาง
ปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1) พัฒนาคูมือการผลิตขาวเฉพาะพื้นที่ (53,850 บาท)
2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวนาในการผลิตขาวเฉพาะพื้นที่
(446,150 บาท)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 500,000 บาท/ปี
1. ไดคูมือคาแนะนาการผลิตขาวเฉพาะพื้นที่ 6 ตาบล
2. เกษตรกรชาวนามีความรูความสามารถในการผลิตขาวเฉพาะพื้นที่
ได จานวน 120 ราย
3. มีหมูบานพื้นที่ทานาตนแบบที่สามารถเป็นจุดเรียนรูการผลิตขาว
เฉพาะพื้นที่ จานวน
1. การผลิตขาวมีประสิทธิภาพ ผลผลิตตอไรสูง และตนทุนตอกิโลกรัม
ลดลง
2. ไดผลผลิตขาวมีคุณภาพดี ไดราคาสูง
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ
แผนงาน : อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงสร้างพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการ
เดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสาคัญ
กั บ การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมควบคู่ ไ ปด้ ว ยเป็ น
เป้าหมายที่สาคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทย
ต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ ภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ การดาเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็น
ฐาน การผลิ ต และบริ ก ารที่ ส าคั ญ ประกอบกั บ การขยายตั ว ของ
ประชากรในเขตเมื อ งเป็ น โอกาสในการกระจายความ เจริ ญ และ
ยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
มีศักยภาพในการรองรับ การค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุก
ตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจาก การ
พัฒนาที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและทาให้เกิด ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ
การลงทุ นในโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เ ป็ นโครงข่ า ย
ระหว่ า งเมื อ งที่ จ ะเป็ น ระบบสมบู ร ณ์ ขึ้ น เช่ น เดี ย วกั บ การยกระดั บ
คุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ทาให้ มี โ อกาสเป็ นเขตเศรษฐกิ จชั้ นน าของอาเซียน สามารถเพิ่ มขี ด
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศได้ดีนอกจากนั้น การเป็นส่ วน
หนึ่ ง ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเป็ น โอกาส ในการเปิ ด พื้ น ที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้น
การพัฒนาและเร่งดาเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและ
บริการใหม่ที่สร้างรายได้ สาหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่ง ทะเล
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
ตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง
มีสมดุล และการบริหารจัดการ พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโต
และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลไก การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุบันปริมาณการจราจรในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัด ถนนเดิมส่ วนใหญ่ช ารุดทรุดโทรมขาดการบารุงรักษาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณสองข้ า งทางได้ รั บ ผลกระทบ
จากมลพิ ษ ทางอากาศ
ท าให้ ล้ ม ป่ ว ยเป็ น โรคเกี่ ย วกั บ ระบบ
ทางเดินหายใจ จึงร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้ามาซ่อมแซม
บารุงรักษา ให้สามารถใช้งานได้ดี
1. ประชาชนได้ใช้ถนน เพื่อความสะดวดและปลอดภัยในการเดินทาง
2.
เกษตรกรได้ ใ ช้ ถ นน เพื่ อ การขนส่ ง สิ น ค้ า ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วและปลอดภัย
ถนนได้รับการปรับปรุงซ่อมสร้าง ตามแบบมาตรฐานและระยะเวลาที่
กาหนด
จังหวัดนครปฐม
ซ่อมสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9 สายทาง
1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก สาย โตเลี้ยง หมู่14 ตาบลคลอง
จินดา อาเภอสามพราน (6,509,000 บาท)
2) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสแกคอย หมู่ 6
หอมเกล็ด ตาบลคลองใหม่ อาเภอสามพราน (5,486,000 บาท)
3) ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตาบลบางภาษี อาเภอบาง
เลน (6,900,000 บาท)
4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย เพชรเกษม – บ้าน
ไร่ถั่ว หมู่ที่ 7,9 ตาบลบางแขม อาเภอเมืองนครปฐม (9,999,000 บาท)
5) ซ่ อ มสร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต สายเข้ า ตลาดกลาง
การเกษตร ตาบลงิ้วราย อาเภอนครชัยศรี (1,731,000 บาท)
6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย เทศบาล - หมู่ 10
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน (2,589,000 บาท)
7) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านยาง ตาบลบ้าน
ยาง อาเภอเมืองนครปฐม (8,124,000 บาท)
8) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งเจริญทอง
หมู่ 11 ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน (3,353,000 บาท)
9) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ทล 321 – บ้านทุ่งรี ตาบลทัพหลวง
อาเภอเมืองนครปฐม (4,600,000 บาท)
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หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
49,291,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม
ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
1) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนสายปรีดาราม-บ้านฉาง หมู่ที่ 3,
8,5,12,2,7
9,938,000 บาท
อาเภอสามพราน
ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
1) เสริมผิวทางหินคลุก จานวน 6 สายทาง ภายในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า กระชั บ หมู่ ที่ 1 ต าบลท่ า กระชั บ
อาเภอนครชัยศรี (498,000 บาท)
2) เสริมผิวทางหินคลุก จานวน 1 สายทาง ภายในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า กระชั บ หมู่ ที่ 3 ต าบลท่ า กระชั บ
อาเภอนครชัยศรี (129,000 บาท)
3) เสริมผิวทางหินคลุก จานวน 3 สายทาง ภายในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า กระชั บ หมู่ ที่ 4 ต าบลท่ า กระชั บ
อาเภอนครชัยศรี (495,000 บาท)
1,122,000 บาท
อาเภอนครชัยศรี
ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองกานันขาว ฝั่งทิศ
ตะวันตก จุดเริ่มต้น จากสะพานทางหลวงชนบท หมายเลข 5035 (เทพ
นิมิต-ลานตากฟ้า) บริเวณข้ามคลองกานันขาว จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน
นายพรชัย ชั้นอินทร์งาม หมู่ที่ 4 ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล
1,601,000 บาท
อาเภอพุทธมณฑล
ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ตาบลบางแขม
(1,336,000 บาท)
2) ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายประตูน้ารางชะโด หมู่ที่ 1 ตาบล
บางแขม อาเภอเมืองนครปฐม (1,089,000 บาท)
2,425,000 บาท
อาเภอเมืองนครปฐม
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หัวข้อ
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6

รายละเอียด
ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้าน
นางบรรจง เถื่อนมนเทียร ถึง บ้านนายธิพล ไทรเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ 9 บ้าน
คลองญี่ปุ่น ตาบลนิลเพชร อาเภอบางเลน (1,675,000 บาท)
2) ก่ อสร้า งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก ซอยร่ว มใจพัฒ นา หมู่ที่ 9-10
ตาบลคลองนกกระทุง อาเภอบางเลน (8,200,000 บาท)
3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเริ่มจากที่ดินสวนกล้วยไม้
ถึง ที่ดินนายเสน่ห์ ศรีโหมดสุข หมู่ 9 บ้านคลองญี่ปุ่น เชื่อม หมู่ 10
บ้านดอนแฟบ ตาบลนิลเพชร อาเภอบางเลน (1,692,000 บาท)
4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองสอง หมู่ที่
11 ตาบลไทรงาม อาเภอบางเลน (9,701,000 บาท)
21,268,000 บาท
อาเภอบางเลน
ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต พร้อมกาแพงกันดิน
คสล. หมู่ที่ 7, 9 ตาบลกาแพงแสน (2,673,500 บาท)
2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานสาย 3
ขวา 11ซ้าย-2ซ้าย หมู่ที่ 7, 8, 11 (9,800,000 บาท)
3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ต.กาแพงแสน
อ.กาแพงแสน (1,927,600 บาท)
14,401,100 บาท
อาเภอกาแพงแสน
ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
1) ซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางเลียบคลองชลประทาน (บ่อขยะ) หมู่ที่
12 ตาบลสามง่าม (492,000 บาท)
2) ซ่อมสร้างถนน คสล.ซอยบ้านอากง หมู่ที่ 4 ตาบลสามง่าม (454,000
บาท)
3) ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 14 ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม (960,000
บาท)
4) ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 12 ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม (1,200,000
บาท)
5) ซ่อมสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายพรชัย ออเขาย้อย
ถึงบ้านนางสาวอรวิภ า แก้ว ใส หมู่ที่ 6 ตาบลดอนพุท รา (456,000
บาท)
6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน
1ซ2ซ5ซ หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยพระ อาเภอดอนตูม เริ่มต้นจากบ้านนาย
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หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (outcome)

รายละเอียด
บุญไล้ เกียรติประดับ ถึงสุดเขตตาบลห้วยพระ (2,400,000 บาท)
7) ซ่อมสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตาบลลาเหย อาเภอ
ดอนตู ม เชื่ อ มต่ อ หมู่ ที่ 9 ต าบลวั ง น้ าเขี ย ว อ าเภอก าแพงแสน
(1,204,000 บาท)
7,166,000 บาท
อาเภอดอนตูม
แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม
อาเภอสามพราน
อาเภอนครชัยศรี
อาเภอพุทธมณฑล
อาเภอเมืองนครปฐม
อาเภอบางเลน
อาเภอกาแพงแสน
อาเภอดอนตูม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 107,212,100 บาท (พ.ศ. 2563)
ถนนได้ รับ การปรับ ปรุ ง เป็ นไปตามแบบมาตรฐานและระยะเวลาที่
กาหนด
ประชาชนได้ใช้ถนนเพื่อการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ
แผนงาน : อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พืน้ ที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
1. ตามพระราชบั ญ ญัติ ระเบี ย บบริห ารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ.
2534 อาเภอเป็นส่วนราชการระดับภูมิภาคในระดับพื้นที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการตามระเบียบแบบแผนทางราชการ กระทรวง ทบวง
กรม และรัฐบาล เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ในการประสานราชการกับ
ทุกภาคส่วน การให้บริการและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
2. การประสบปั ญ หาการขาดแคลนน้ าใช้ อุ ป โภค บริ โ ภค
โดยเฉพาะฤดูแล้ง น้าในบ่อน้าบาดาลแต่ละพื้นที่ปริมาณน้าลดลง จึงไม่
สามารถสูบน้าขึ้นมาใช้ได้ ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
3. โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญคือ ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นความ
ต้องการของประชาชนเพื่อตอบสนองต่อการดารงชีวิตประจาวัน ระบบ
สาธารณูปโภค บางส่วนมีการชารุดเสียหายและเข้าถึงประชาชนได้อย่าง
ไม่ทั่วถึงดังนั้นจึงจัดทาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนที่
ให้ได้มาตรฐานเพื่ออานวยความสะดวกต่อประชาชน
1) เพื่อพัฒนางานด้านบริการสาธารณะและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
3) เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค – บริโภค ที่สะอาดปลอดภัยทั้งปี
ระบบประปาตามแบบมาตรฐานที่กาหนด
จังหวัดนครปฐม
แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนน้ าเพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค พื้ น ที่ อ าเภอ
กาแพงแสน
1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 ต.
กาแพงแสน อ.กาแพงแสน (8,253,000 บาท)
2) เจาะบ่อบาดาล บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งบัว อ.กาแพงแสน
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หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
(271,000 บาท)
3) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก พร้อมวางท่อเมนน้าประปา
ภายในตาบลรางพิกุล อ.กาแพงแสน (15,000,000 บาท)
23,524,000 บาท
อาเภอกาแพงแสน
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค พื้นที่อาเภอเมือง
นครปฐม
1) ก่อสร้างหอถังประปาแบบเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลาง 6 นิ้ ว หมู่ ที่ 14 ต าบลโพรงมะเดื่ อ อ าเภอเมื อ งนครปฐม
(1,245,800 บาท)
2) ก่อสร้างหอถังประปาแบบเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลาง 6 นิ้ ว หมู่ ที่ 16 ต าบลโพรงมะเดื่ อ อ าเภอเมื อ งนครปฐม
(1,245,800 บาท)
2,491,600 บาท
อาเภอเมืองนครปฐม
วางท่อเมนประปา อาเภอนครชัยศรี
1) วางท่อเมนประปา บริเวณสะพานบ้านนายทองหล่อ แช่มมั่นคง ถึงสุด
เขต อบต.ท่ากระชับ บ้านนายมานพ รัตนสิทธิ์ ภายในหมู่ที่ 3 ตาบลท่า
กระชับ อาเภอนครชัยศรี (249,000 บาท)
2) วางท่อเมนประปา บริเวณเยื้องแยกถนนเข้าซอยบ้านนายเฉลิมถึงบ่อ
ปลานายพนมเก้ า วงษ์ ว าน สายเลี ย บคลองหลั ง เมรุ วั ด ไทร หมู่ ที่ 1
ตาบลท่ากระชับ อาเภอนครชัยศรี (389,000 บาท)
3) วางท่อเมนประปา บริเวณบ่อปลานายพนมเก้าวงษ์วานถึงบ้านนาย
พจน์ บุตรดี สายเลียบคลองหลังเมรุวัดไทร หมู่ที่ 4 ตาบลท่ากระชับ
อาเภอนครชัยศรี (271,000 บาท)
909,000 บาท
อาเภอนครชัยศรี
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค พื้นที่อาเภอสาม
พราน
1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตาบลคลองจินดา (2,000,000
บาท)
2,000,000 บาท
อาเภอนครชัยศรี
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หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(outcome)

รายละเอียด
อาเภอกาแพงแสน
อาเภอเมืองนครปฐม
อาเภอนครชัยศรี
อาเภอสามพราน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 28,924,600 บาท(ปี 2563)
ระบบประปาตามแบบมาตรฐานและระยะเวลาที่กาหนด
ประชาชน เกษตรกรมีนาอุ
้ ปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ
แผนงาน : อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้า
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการ
เดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสาคัญ
กั บ การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมควบคู่ ไ ปด้ ว ยเป็ น
เป้าหมายที่สาคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทย
ต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ ภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ การดาเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็น
ฐาน การผลิ ต และบริ ก ารที่ ส าคั ญ ประกอบกั บ การขยายตั ว ของ
ประชากรในเขตเมื อ งเป็ น โอกาสในการกระจายความ เจริ ญ และ
ยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
มีศักยภาพในการรองรับ การค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุก
ตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจาก การ
พัฒนาที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและทาให้เกิด ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ
การลงทุ นในโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เ ป็ นโครงข่ า ย
ระหว่ า งเมื อ งที่ จ ะเป็ น ระบบสมบู ร ณ์ ขึ้ น ในสภาพปั จ จุ บั น จั ง หวั ด
นครปฐม แหล่งน้าไม่สามารถกักเก็บน้า และไม่สามารถชะลอความเร็ว
ของน้าหลากได้ในฤดูมรสุม แหล่งน้าสาหรับใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค
และเพื่อการเกษตรมีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านใน
พื้นที่ แหล่งน้าตามธรรมชาติที่มี ถูกใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อ
การทาเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม ทาให้กัก
เก็บน้าได้ไม่เต็มที่ จึงต้องดาเนินการแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ในพื้นที่บางแห่ง ตลิ่งดินมีการกัดเซาะและพังทลายของดินริม
ตลิ่งทาให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิ นของราษฎรและทางราชการ
เช่น ถนน ทางเท้า และท่อระบายน้า เป็นต้น จึงมีความจาเป็ นต้อง
ดาเนินการป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
1) เพื่อให้แหล่งน้าสามารถกักเก็บน้าและชะลอความเร็วของน้าหลากได้
ในฤดูมรสุมมีพื้นที่เก็บน้าได้เพิ่มขึ้น เพียงพอสาหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรในหน้าแล้ง
2) เพื่อป้องกันการพังทลายของริมตลิ่ง
3) เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายของน้าและขจัดสิ่งกีดขวางทางน้าให้
สามารถระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว
1) การก่อสร้างเขื่อน แล้ ว เสร็จตามแบบรูปรายการ และระยะเวลา
ตามที่กาหนด
2) แหล่งน้าได้รับการดูแล ปรับปรุง
จังหวัดนครปฐม
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ ง คสล. ริมแม่น้าบริเวณโรงเรียนวัดหอม
เกร็ด (ไพศาลประชานุกูล) เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตาบลหอมเกร็ด อาเภอ
สามพราน (ปี 2563 13,200,000 บาท)
2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. ริมคลองธรรมศาลา บ้านธรรมศาลา
หมู่ ที่ 1,
2 ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมื อ งนครปฐม (ปี 2563
17,920,000 บาท, ปี 2564 16,000,000 บาท)
3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. เลียบคลอง ร 1 ซ.เจดีย์บูชา หมู่ที่
3,7 ตาบลสามควายเผือก อาเภอเมืองนครปฐม (ปี 2563 25,600,000
บาท, ปี 2564 18,240,000 บาท)
4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. เลี ยบคลอง หมู่ที่ 5 ตาบลคลอง
จินดา อาเภอสามพราน (ปี 2563 17,664,000 บาท)
5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ ง คสล. เลี ยบถนนล ารางตาล หมู่ที่ 3-4
ตาบลถนนขาด อาเภอเมืองนครปฐม (ปี 2564 22,400,000 บาท, ปี
2565 21,120,000 บาท)
6) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตาบลพะเนียด
อาเภอนครชัยศรี (ปี 2564 32,000,000 บาท, ปี 2565 25,600,000
บาท)
7) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. เลียบคลองชัยพฤกษ์ฝั่งขวา - ฝั่งซ้าย
หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยจระเข้ อาเภอเมืองนครปฐม (ปี 2564 28,800,000
บาท, ปี 2565 28,160,000 บาท)
ปี 2563 74,384,000 บาท
ปี 2564 117,440,000 บาท
ปี 2565 74,880,000 บาท
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
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หัวข้อ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ

รายละเอียด
พั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพรองรั บ เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. สายวิบูลย์จินดาภรณ์ หมู่ที่ 5 ตาบล
คลองจินดา อาเภอสามพราน (4,430,000 บาท)
2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. ถนนสายท่านาพัฒนา หมู่ที่ 7 ตาบล
คลองจินดา อาเภอสามพราน (1,998,000 บาท)
6,428,000 บาท
อาเภอสามพราน
การบริหารจัดการน้าเพื่อยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อาเภอสาม
พราน
1) ขุ ด ลอกคลองโหรสู ต ร หมู่ ที่ 1 เชื่ อ มคลองสาธารณะ หมู่ ที่ 7,8
(1,978,000 บาท)
2) ขุดลอกคลองสาลาดบัว (ผญ.บุญสันต์) หมู่ที่ 1 เชื่อมคลองสาธารณะ
หมู่ที่ 8,3 (1,987,000 บาท)
3) ขุดลอกคลองสาธารณะต่างๆ เชื่อมคลองจินดา บริเวณ หมู่ที่ 9 และ
หมู่ที่ 10,11 (1,984,000 บาท)
4) ขุดลอกคลองสาธารณะต่างๆ เชื่อมบึงบางช้าง บริเวณ หมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 5,12 (1,987,000 บาท)
5) ก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมบึงบางช้าง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 (5,250,000
บาท)
6) ก่อสร้างเขื่อนกันดินสาย ผช.ชูชาติ หมู่ที่ 4 ตาบลคลองใหม่ อาเภอ
สามพราน (2,500,000 บาท)
7) ก่อสร้างเขื่อนริมบึง หมู่ที่ 5 ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน
(5,743,000 บาท)
8) ก่อสร้างเขื่ อนป้องกันดินเส้ นถนนวั ดวังน้าขาว - คลองทางหลวง
อาเภอสามพราน (9,875,000 บาท)
9) ขุ ดลอกคลองภายในตาบลคลองใหม่ หมู่ 1 - 6 ต าบลคลองใหม่
อาเภอสามพราน (6,000,000 บาท)
10) ก่อ สร้างเขื่อน คสล. สายบ้านลุ ง เชี้ยง หมู่ที่ 5 ตาบลคลองใหม่
อาเภอสามพราน (3,300,000 บาท)
40,604,000 บาท
อาเภอสามพราน
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองตาหลี เชื่อมถนนเลียบคลองมหา
สวัสดิ์ กับ ถนนเทพนิมิต – ลานตากฟ้า (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 , 2
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
13,000,000 บาท
278

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (outcome)

รายละเอียด
อาเภอพุทธมณฑล
ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. (เขื่อน) พื้นที่อาเภอนครชัยศรี
1) ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. (เขื่อน) ระยะทางยาว 68.75 เมตร บริเวณ
สายเลียบคลองซอยผู้ ใหญ่เสวียน (บริเวณบ้านปลัดธวัธชัย) หมู่ที่ 3
ตาบลท่ากระชับ อาเภอนครชัยศรี (500,000 บาท)
2) ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. (เขื่อน) บริเวณ สายเลียบคลองวัว (จาก
บ้านนายหยี เลียบแตง ไปถึงสะพานบ้านเก่า) หมู่ที่ 2 ตาบลท่ากระชับ
อาเภอนครชัยศรี (500,000 บาท)
3) ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. (เขื่อน) บริเวณสายเลียบคลองหนองไผ่
(ต่อเนื่องบริเวณแยกเข้าซอย 4) หมู่ที่ 4 ตาบลท่ากระชับ อาเภอนครชัย
ศรี (500,000 บาท)
4) ก่อสร้างผนังกันดิน สล. (เขื่อน) บริเวณสายเลียบคลองหลังเมรุวัด
ไทร (ต่อเนื่องบริเวณแยกเข้าซอยบ้านนายเฉลิ ม) หมู่ที่ 1 ต าบลท่ า
กระชับ อาเภอนครชัยศรี (500,000 บาท)
2,000,000 บาท
อาเภอนครชัยศรี
ขุดสระเก็บน้าลารางอ้อกระทุง ตาบลสระพัฒนา
2,000,000 บาท
อาเภอกาแพงแสน
ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองระบายน้า หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านหลวง
1,800,000 บาท
อาเภอดอนตูม
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อาเภอสามพราน
อาเภอพุทธมณฑล
อาเภอนครชัยศรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 148,512,800 บาท (ปี 2563)
แหล่งน้าได้รับการพัฒนาตามแบบมาตรฐานและระยะเวลาที่กาหนด
ปัญหาด้านสาธารณภัยลดลง ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างยั่งยืนการบริหารจัดการน้าได้ทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ
แผนงาน : อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
ด้วยแผนพัฒนาอาเภอถือเป็นกรอบและเครื่องมือในการบริหาร
พัฒนาอาเภอ ที่ชี้ทิศทางของอาเภอว่าจะมุ่งไปสู่ทิศทางใดในอนาคตเพื่อ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของพื้นที่ (Area Approach)
ดังนั้น เพื่อ ให้ แ ผนพัฒ นาอ าเภอ มีค วามครอบคลุ ม จึงจ าเป็น ต้องมี
การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อาเภอ ซึ่ง
ต้องมีการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอาเภออย่างเป็น
ระบบ ทั้ ง ในมิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม การบริห ารจัดการ การรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย ที่ส ามารถตอบสนองแนวทางการพัฒนาระดั บจังหวัดและ
ระดับชาติ โดยจัดให้มีกระบวนการจัดประชุมผู้นาในพื้นที่แต่ละอาเภอ
พร้อมทั้งรวบรวมปัญหาความต้องการที่ผ่านการประชุมประชาคมใน
ระดั บพื้ น ที่ห มู่ บ้า น ต าบลมาแล้ ว เพื่ อน าเข้ า บรรจุ ไว้ ใ นแผนพั ฒ นา
อาเภอ และรวบรวมเข้าไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
1) เพื่ อ ให้ อ าเภอมี แผนพั ฒ นาอ าเภอที่ส ามารถแก้ไ ขปั ญหาและ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้แผนพัฒนาอาเภอมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้ข้าราชการได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ
พร้อมขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ งานตามนโยบายของรัฐบาล ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4) สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร และ
ระหว่า งองค์ กร ทาให้ ก ารบริ ห ารงานของจั งหวั ด เกิด ผลสมฤทธิ์ ไ ด้
โดยง่าย
จั ง หวั ด ได้ แ ผนพั ฒ นาอ าเภอที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถตองสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
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หัวข้อ
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (outcome)

รายละเอียด
อาเภอทั้ง 7 อาเภอในจังหวัดนครปฐม
1) ดาเนินการจัดทาแผนการประชุม กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ นาในพื้นที่
ปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมให้ทากิจกรรม/โครงการในการแก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องของประชาชนในแต่ ล ะหมู่ บ้าน ตาบล ในพื้น ที่
อาเภอ (ที่ผ่านการการประชุมประชาคมในระดับพื้นที่) รวม 7 อาเภอ
2) รวบรวมกิจกรรม/โครงการ ที่ได้บรรจุเข้าแผนพัฒนาอาเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัด
ที่ทาการปกครองจังหวัดนครปฐม (กลุ่มงานปกครอง)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,000,000 บาท/ปี
จั ง หวั ด ได้ แ ผนพั ฒ นาอ าเภอที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถตองสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
จังหวัดนครปฐมมีแผนพัฒนาอาเภอที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
เป็นแม่บทที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ส่งผลดีกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ
แผนงาน : อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อันตรายและจุดเสี่ยงของชุมชน
นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีในด้าน
การรักษาความมั่นคงของรัฐส่งเสริมให้บูรณาการความร่วมมือของทหาร
ตารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และทุกภาคส่วนในการรักษาความมั่นคง
และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ติดตั้ง
ระบบแสงสว่างและกล้องวงจรปิดให้เพียงพอ รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้น
ในการดูแลและรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ชุมชน และ
พื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในด้านการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ปัจจุบันสังคมไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความเป็นสังคม
เมืองสูง ผู้คนต่างคนต่างอยู่ มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมสู ง
ปัญหาสังคมมีมากขึ้นทั้งปัญหาโจรผู้ร้าย ปัญหายาเสพติด ลักขโมย โดย
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนทาได้ไม่
ทั่ว ถึง ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการดารงชีวิต ของประชาชนและส่ งผลต่ อ
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
การติดตั้งระบบควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง
(CCTV) ภายในชุมชนพื้นที่อันตรายหรือพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ หรือในแหล่ง
ท่องเที่ยว จึงมีความสาคัญเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้าย อาชญากรรม
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ อีก
ทั้ ง เป็ น การยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ให้ กั บ ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อติดตั้งระบบควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและเฝ้ าระวัง
(CCTV)
2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ กรณีเกิด
เหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่
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หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (outcome)

รายละเอียด
มีระบบควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง (CCTV) ความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญตามแผนงานที่
กาหนด
อาเภอทั้ง 7 อาเภอในจังหวัดนครปฐม
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบ ต.ห้วยม่วง
900,000 บาท
อาเภอกาแพงแสน
อาเภอกาแพงแสน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 900,000 บาท/ปี
ระบบควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง (CCTV) ในพื้นที่
อันตรายและจุดเสี่ยงของชุมชน
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประชาชน
สามารถใช้เป็นหลักฐานในทางคดีความได้
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ
แผนงาน : อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พืน้ ที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อใช้ประโยชน์
เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ข้ อ 4. พั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตาม
ประเด็น การพัฒ นาจังหวัด ข้ อ 2. สร้า งความแข็ง แรงระดับพื้ นที่ใ ห้
สามารถรองรับ การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริ ญ
สร้างความสุ ขให้ กับประชาชนในทุ กระดับ และตามแผนงาน ข้อ 2.
อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้เอื้อต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณลานวัดกลางคูเวียง หมู่ที่ 2 พื้นเดิมเป็น
หินคลุกมีฝุ่นละอองเวลารถยนต์วิ่งไป-มา ทาให้เป็นฝุ่น ประกอบกิจการ
ไม่สะดวก จึงเห็นควรเป็นลานคอนกรีตเพื่อใช้ในการจอดรถและ ทา
กิจกรรมเกี่ยวกับงานของวัดและประชาชน จึงควรก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณวัดกลางคูเวียง หมู่ที่ 2 ตาบลสัมปทวน อาเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อแก้ไขปัญหา
1) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระยะยาวให้ประชาชนที่
ให้มีความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน
2) เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต การสร้า งความปลอดภัย ในชีวิ ตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กตามขนาดและเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
บริ เ วณวั ด กลางคู เ วี ย ง หมู่ ที่ 2 ต าบลสั ม ปทวน อ าเภอนครชั ย ศรี
จังหวัดนครปฐม
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณวัดกลางคูเวียง หมู่ที่ 2
ตาบลสัมปทวน ความกว้าง 26.50 เมตร ระยะทางความยาว 29 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
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หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (outcome)

รายละเอียด
อาเภอนครชัยศรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 500,000 บาท/ปี
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบที่กาหนด
ประชาชนได้ใช้ลานคอนกรีตเพื่อใช้ทากิจกรรมต่างๆ
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ
แผนงาน : อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เนื่องจากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
12 (พ.ศ.2560-2564) ประเด็นการพัฒนา 3. สร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสั งคม ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกลยุทธ์ 8.
พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต
จังหวัดนครปฐมเป็น พื้นที่ที่อยู่อาศัย เมื่อฝนตกจะมีปริมาณ
น้าฝนที่ไม่สามารถระบายได้ทัน ทาให้เกิดน้าท่วมขังบนถนนหรือตาม
ตรอกซอยต่างๆ สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ทรัพย์สิ น
ของประชาชน ตลอดจนทรัพย์สิ นของทางราชการ การที่น้าท่ว มขั ง
พื้นผิ ว ถนนจราจร ทางเดินเท้า อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุอีกด้ว ย
นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง ผลท าให้ ถ นนถู ก น้ ากั ด เซาะเสี ย หายท าให้ ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเป็นจานวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับ
คนจ านวนมาก และลดผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
จ าเป็นต้องเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้ ดี
ยิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระยะยาวให้ประชาชนที่
ให้มีความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า แก้ไขปัญหาอุทกภัย
3) เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต การสร้ างความปลอดภั ยในชี วิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน
ระบบระบายน้าตามขนาดและเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
จังหวัดนครปฐม

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พืน้ ที่เป้าหมาย
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (outcome)

รายละเอียด
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนเลียบคลองซอย
เจริญสุขทั้งขวาทางและซ้ายทาง หมู่ที่ 7 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธ
มณฑล
10,500,000 บาท
อาเภอพุทธมณฑล
ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. เลียบถนนปากทางเข้าวัดบ่อตะกั่ว หมู่ที่
5 ตาบลศีรษะทอง อาเภอนครชัยศรี
3,500,000 บาท
อาเภอนครชัยศรี
ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. สายทุ่งเจริญทอง 1 หมู่ที่ 11 ต.กาแพงแสน
อ.กาแพงแสน
3,400,000 บาท
อาเภอกาแพงแสน
อาเภอพุทธมณฑล
อาเภอนครชัยศรี
อาเภอกาแพงแสน
1 ปี (งบประมาณปี 2563)
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 17,400,000 บาท (ปี 2563)
ระบบระบายน้า สามารถระบายน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมอาคาร บ้านเรือน บริเวณชุมชน
2. เพื่อระบายน้าเวลามีฝนตกหนักได้อย่างรวดเร็ว
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ
แผนงาน : อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการพัฒนา
จังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปแห่งชาติให้ความสาคัญ
ต่อมิติของการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถนามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกัน
ได้ โดยมีแนวคิดในการจัดทา Data Center ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด หรือ Government Big Data ซึ่งจะเป็นการบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐในทุกระดับ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big
Data ของภาครัฐ ตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนข้อมูล
พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลเฉพาะ
พื้นที่ สนับสนุนชุดข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด โดยมีรูปแบบในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลที่เป็น
สากล สอดคล้ อ งหลั ก วิ ช าการ เป็ น ไปตามมาตรฐานประเทศ เพื่ อ
สามารถนาข้อ มูล มาบริห ารจัดการ และก าหนดนโยบายเพื่ อพั ฒ นา
ต่อไป
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล
เชิงลึกในการวิเคราะห์ระดับการพัฒนา และใช้ประกอบการวางแผน
การจั ดท าโครงการตามห่ ว งโซ่ ของค่ า Project Value chain
โดยใช้แนวคิดการพัฒ นาเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจรตามหลัก balanced scorecard เทคนิค
การติดตาม และประเมินผลโครงการ
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดที่เชื่อมโยงกัน
ในทุกระดับ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย
และปรับแผนยุทธศาสตร์
มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการพัฒ นาจังหวัด
นครปฐมอย่างยั่งยืน
จังหวัดนครปฐม
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (outcome)

รายละเอียด
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการพัฒนาจังหวัด
นครปฐมอย่างยั่งยืน (2,000,000 บาท)
2) อบรมหั ว หน้ า ส่ ว นราชการทุ ก แห่ ง ในพื้ น ที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้เข้าใจถึงการบริหารจัดการ
ข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด (500,000 บาท)
สานักงานจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 2,500,000 บาท/ปี
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครปฐม
อย่างยั่งยืน
ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูลและตัววัดที่เชื่อมโยงกันในทุกระดับเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา
แก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย และปรับแผนยุทธศาสตร์
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ
แผนงาน : อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการถนนรักษ์จักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
ในขณะนี้กิจกรรมการปั่นจักรยาน กาลั งได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก มีการรณรงค์ให้มีกิจกรรมปั่นจักรยาน ทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ ทั้งรัฐบาลมีการรณรงค์การปั่นจักรยานในโครงการ อาทิ
เช่น โครงการปั่นเพื่อพ่อ โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โครงการ
ปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ออกกาลังกายหรือเพื่อการกุศล เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ได้มีการ
รณรงค์ในการปั่นจักรยานมาตลอด โดยมีการจัดโครงการต่างๆ และ
ได้รับการสนับสนุนรถจักรยานจากผู้สนับสนุนเพื่อร่วมกันรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมาใช้จักรยานกันมากขึ้น จะเห็นได้จาก
ภายในมหาวิทยาลัย มีสถานที่กว้างขวาง จานวน 7,951 ไร่ และมี
พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในมหาวิทยาลั ยและธรรมชาติที่ส วยงาม
หลากหลาย โดยเฉพาะถนนสายชมพูพันธุ์ทิพย์ บริเวณถนนวัฒ นา
เสถี ย รสวั ส ดิ์ ซึ่ ง เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส วยงาม มี ป ระชาชนมา
ท่ อ งเที่ ย วเป็ น จ านวนมาก ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความมี ชื่ อ เสี ย งของจั ง หวั ด
นครปฐม ก่ อให้ เกิ ด การหมุ น เวี ย นทางด้า นการเงิ น เศรษฐกิจ และ
จังหวัดนครปฐม
ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จึง
เห็ นความส าคัญในการจัดทาโครงการก่อสร้ างถนนจักรยานภายใน
วิ ท ยาเขตก าแพงแสน เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาว
ต่ า งประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่ ว ไป ได้ มี เ ส้ น ทางในการขั บ ขี่
รถจักรยาน ที่มีความปลอดภัย สวยงาม ใกล้ชิดธรรมชาติ บรรยากาศ
สดชื่น ไม่ต้องเสี่ยงกับอันตรายที่ต้องใช้เส้นทางภายนอก และยังเป็น
สถานที่ พั ก ผ่ อ นในวั น หยุ ด ของครอบครั ว ได้ เ ป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจาก
สามารถไป – กลับ กรุงเทพฯ ได้ในวันเดียวกัน ตลอดจนเป็นสถานที่
สาหรับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปั่นจักรยาน ที่สาคัญๆ ได้อีกด้วย
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.
5.
6.
7.

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก
หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากร นิ สิ ต นั ก เรี ย น ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ตลอดจนประชาชน
ทั่ว ไป ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้ เคียง ได้ใช้เส้ นทาง
จักรยานเพื่อการออกกาลังกาย
2. เพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนให้ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ได้ใช้เส้นทางจักรยานเพื่อการออกกาลังกาย
ถนนจักรยานตามแบบมาตรฐาน แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง
สร้างถนนจักรยาน ระยะทางไม่น้อยกว่า 15,415 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 26,229,000 บาท/ปี
เส้นทางจักรยานตามแบบมาตรฐานที่กาหนด จานวน 1 เส้นทาง
ระยะทางไม่น้อยกว่า 15,415 เมตร
บุคลากร นิสิต นักเรียน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และ
จังหวัดใกล้เคียง มีสุขภาพแข็งแรง
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ
แผนงาน : อาเภอมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
ชุมชน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการ
เดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสาคัญ
กั บ การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมควบคู่ ไ ปด้ ว ยเป็ น
เป้าหมายที่สาคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทย
ต้ อ งใช้ ป ระโยชน์ จ ากศั ก ยภาพและ ภู มิ สั ง คมเฉพาะของพื้ น ที่ การ
ดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดใน
การเป็นฐาน การผลิตและบริการที่สาคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับ
รายได้ ข องประชาชนโดยการพั ฒ นาเมื อ งให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ แ ละมี
ศักยภาพในการรองรับ การค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุก
ตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจากการ
พัฒนาที่ผ่านมา
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าปลอดภัย หรือ
เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาต้นทางจึงให้ความสาคัญต่อการตรวจสอบว่า
ผั ก หรื อผลไม้ นั้น มีค วามปลอดภั ย โดยการรับ รองคุณ ภาพ จั ดเป็ น
กระบวนการต้นน้า Plant Clinic การจัดการปลายทาง ให้มีศูนย์
จาหน่ายสินค้า
จั ง หวั ด นครปฐมมี ศั ก ยภาพในด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ด้ า น
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และนันทนาการมากมาย อีกทั้งยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีอาหารและผลไม้ที่ขึ้นชื่อในระดับ
ต้นๆ ของประเทศ ซึ่ง จากข้ อมูล ของกรมการท่องเที่ยวจะเห็ น ได้ว่ า
จังหวัดนครปฐมมีรายได้และจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง ควรมี การส่ ง เสริมและสนับ สนุน ให้ ภ าคเอกชนและองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
1. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
2. มี ศูนย์รวมและจาหน่ายสิ นค้าด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว
ชุมชน สะดวกกับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว
3. สร้างรายได้ให้กับชุมชน
จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อ
การท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดนครปฐม
ชุมชนในอาเภอสามพราน
1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาตลาดน้าตาบลคลองจินดา
(2,500,000 บาท)
2) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สาหรับจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
แปรรูป พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร หมู่ที่ 5 ตาบลคลองจินดา
อาเภอสามพราน (5,200,000 บาท)
7,700,000 บาท
อาเภอสามพราน
ชุมชนในอาเภอนครชัยศรี
1) ก่อสร้างอาคารร้านค้าเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต.บางแก้ว อ.
นครชัยศรี (19,878,000 บาท)
2) ก่อสร้างอาคารร้านค้าริมบึงบางช้าง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
หมู่ที่ 1 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี (19,998,000 บาท)
39,876,000 บาท
อาเภอนครชัยศรี
ชุมชนในอาเภอกาแพงแสน
1) ก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน หมู่ที่ 9 ต.ห้วยหมอนทอง (9,000,000
บาท)
9,000,000 บาท
อาเภอกาแพงแสน
อาเภอสามพราน
อาเภอนครชัยศรี
อาเภอกาแพงแสน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 56,576,000 บาท (ปี 2563)
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการ
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หัวข้อ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ท่องเที่ยวชุมชน
สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการจาหน่ายสินค้าด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล๎อม สร๎างความ
เสมอภาค และความเทําเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง
หลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาคนดีตามแนวคิดของศาสตร์พระราชา
(1.1) ที่มา
กรอบแนวคิด แผนการศึ ก ษาแหํ งชาติ “คนไทยทุ ก คนได๎ รั บ
การศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดารงชีวิตอยํางเป็นสุข
สอดคล๎ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการ
เปลี่ ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เ ป็นมิตรกับสิ่ งแวดล๎ อม โดยมี
เปูาหมาย 1) คนทุก ชํว งวั ยมีจิต ส านึก รักษ์ สิ่ งแวดล๎ อม มีคุณ ธรรม
จริยธรรม และนาแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
การปฏิบัติ 2) หลั กสู ตร แหลํ งเรี ยนรู๎ และสื่ อการเรียนรู๎ที่สํ งเสริ ม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และการ
นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 3) การ
วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตัวชี้วัดที่สาคัญ 1) สํงเสริม สนับสนุน
การสร๎างจิตส านึกรักษ์สิ่ งแวดล๎ อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนา
แนวคิดตามหลักปรัช ญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการ
ดาเนินชีวิต 2) สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํง
เรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎ อม 3) พัฒ นาองค์ความรู๎ งานวิจัย และ
นวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
หลั ก เศรษฐกิจ พอเพี ย งตามแนวพระราชดาริ พ ระบาทสมเด็จ พระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช มีความสาคัญตํอประเทศชาติและพสกนิกร
ชาวไทยทุกระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให๎ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให๎ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกาภิวัตน์
พร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง ทั้ง
ด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป็น
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
อยํ า งดี อี กทั้ ง กระทรวง ศึก ษาธิก ารได๎ ก าหนดนโยบายขั บ เคลื่ อ น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให๎นักเรียน
นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช๎ในชีวิต
ประจาวัน กํอให๎เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและ
ผู๎อื่นอยํางยั่งยืน โดยใช๎ศาสตร์พระราชาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดาเนินการขับเคลื่อน คือ ศึกษาข๎อมูลอยํางเป็นระบบ
ระเบิดจากข๎างใน แก๎ปัญหาที่จุดเล็ก ทาตามลาดับขั้น คานึงถึงภูมิ
สังคม ไมํติดตารา ประหยัด เรียบงําย ได๎ประโยชน์สูงสุด การมีสํวน
รํวมเพื่อประโยชน์สํวนรวมการพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์ ทางานอยําง
มีความสุข มีความเพียร และรู๎ รัก สามัคคี
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู๎เกี่ยวข๎อง ขาดความรู๎
ความเข๎าใจดาเนินงานให๎สอดคล๎องกับหลักคิดปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
การจัดแหลํงเรียนรู๎ ขาดความยั่งยืน ต๎องการพัฒนาให๎เกิดความยั่งยืน
เหมาะสมภูมิสังคมของสถานศึกษา
ความเร่ ง ด่ ว น : มี ค วามจ าเป็ น อยํ า งเรํ ง ดํ ว นที่ จ ะพั ฒ นา
ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู นักเรี ยน และผู๎เกี่ยวข๎อง ให๎มีความรู๎ ความ
เข๎าใจอยํางลึกซึ้ง และการดาเนินการจัดการเรียนการสอน บูรณาการ
หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา มีแหลํง
เรียนรู๎ที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
1. สํงเสริมให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู๎เกี่ยวข๎อง ในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มี
ความรู๎ความเข๎าใจ สามารถดาเนินโครงการ “ศาสตร์พระราชา ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2. สํงเสริมให๎นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมหลักสูตร “ศาสตร์แหํงพระราชา
ตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให๎ ผู๎ เรีย นสามารถนาไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
3. พัฒนาผู๎บริหารโรงเรียน และครูในการนาความรู๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช๎ ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ
4. สร๎างเครือขํายผู๎บริหารโรงเรียน และครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาใช๎ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ
5. พัฒ นาบุคลากรในสังกัดให๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจ และศรัทธาตํอ
ศาสตร์พระราชา
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หัวข้อ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
6. ผู๎ผํานการอบรมฯ ได๎รับความรู๎ สามารถสานตํอพระราชภารกิจ
นาไปถํายทอดให๎กับบุคลากร ผู๎เรียน และประชาชนในพื้นที่จนนาไปสูํ
การปฏิบัติจริง
1. ผู๎บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จานวน 210 คน ได๎รับการ
อบรมโครงการ “ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
2. นักเรียน จานวน 100 คน เข๎ารํวมกิจกรรมหลักสูตร “ศาสตร์แหํง
พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
3. ผู๎บริหารโรงเรียน และครู จานวน 130 คน ได๎รับการพัฒนา “หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา” นาสูํการปฏิบัติ
อยํางเป็นรูปธรรม
4. ผู๎บริหารโรงเรียน และครู จานวน 130 คน ได๎เข๎ารํวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎วิธีปฏิบัติที่ดี
5. ครู กศน.ตาบล และเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง จานวน 115 คน ได๎รับ
การอบรมหลักสูตรวิทยากรขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาน๎อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
โรงเรียนเอกชน สังกัด สช. ในจังหวัดนครปฐม
1. การเพิ่มพูนศักยภาพครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (625,600 บาท)
2. การพัฒนาและสร๎างเครือขํายผู๎บริหาร และครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา (770,000 บาท)
3. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาน๎อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (452,400 บาท)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,848,000 บาท/ปี
1. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตร มีความรู๎ความเข๎าใจหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถดาเนินโครงการ “ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
2. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมหลักสูตร “ศาสตร์แหํงพระราชา ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สามารถนาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎
3. ผู๎บริหารโรงเรียน และครู ได๎รับการอบรมเรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา สามารถนาสูํการปฏิบัติอยําง
เป็นรูปธรรม
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หัวข้อ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
4. ผู๎บริหารโรงเรียน และครู ที่เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎มีคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. ครู กศน.ตาบล และเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง จานวน 115 คน ได๎รับ
การอบรมตามหลักสูตร
1. บุคลากรในสังกัดให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และศรัทธาตํอศาสตร์
พระราชา
2. ผู๎ผํานการอบรมฯ ได๎รับความรู๎ สามารถสานตํอพระราชภารกิจ
นาไปถํายทอดให๎กับบุคลากร ผู๎เรียน และประชาชนในพื้นที่จนนาไปสูํ
การปฏิบัติจริง
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(1.1) ที่ ม า : โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี
(อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุ ม ารี ทรงสื บ สานราชปณิ ธ าน และพระราชภารกิ จ ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงอนุรักษ์ต๎นยางนา
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2503 ทรงเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ทรงดาเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพในปี 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริ นายแก๎วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการ
พระราชวัง ให๎ดาเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดาเนินการ
เป็นธนาคารพืชพรรณ ได๎ดาเนินการ อพ.สธ. และจัดสร๎างธนาคารพืช
พรรณขึ้นในพื้นที่โครงการสํวนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ตั้งแตํ ปี พ.ศ.
2536 เป็นต๎นมา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู๎เพื่อ
นาไปสูํการสร๎างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของประเทศไทย นาไปสูํการพัฒนาคนให๎เข๎มแข็งรู๎เทํา
ทั น พร๎ อ มรั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลกและตามนโยบาย
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในเรื่อง STEM ก็สามารถบูรณาการในการเรียน
การสอนตามปกติ ให๎เข๎ากับการดาเนินงาน 5 องค์ประกอบ ของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถดาเนินการ สนองนโยบาย และ
ตามมาตรฐานส านั ก มาตรฐานการศึ ก ษา (สมศ.) โดยใช๎ ง านสวน
พฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน ไปสูํ โ รงเรี ย นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โรงเรียนสิ่งแวดล๎อม โรงเรียนสีเขียว
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
โรงเรียนในความดูแลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

รายละเอียด
ยังดาเนินการจัดสวนพฤกษศาสตร์ไมํเป็นระบบ เนื่องจากขาดความรู๎
ความเข๎าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์ จึงต๎องมีการอบรมพัฒนางาน
สวนพฤกษศาสตร์ ให๎ กับโรงเรียนดังกลํ า ว เพราะนอกจากจะทาให๎
โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์แล๎ว ยังนาไปสูํการสร๎างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของประเทศ
ไทย น าไปสูํ ก ารพั ฒ นาคนให๎ เข๎ม แข็ งรู๎เ ทํา ทันพร๎อ มรับ กระแสการ
เปลี่ ยนแปลงของโลก ตามนโยบายการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน และตาม
มาตรฐานสานักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเรํงดํวน) :
เรํงดํวนมาก เพื่อให๎โรงเรียนมีความรู๎และสามารถดาเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์ นักเรียนและชุมชนมีสํวนรํวม มีการจัดการเรียนรู๎
จากแหลํงเรียนรู๎แบบบูรณาการ นาสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน
1. เพื่อให๎ผู๎บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎
และนาความรู๎ เรื่อง “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ตามโครงการ
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อั นเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ไปจัดสวนพฤกษศาสตร์
ภายในโรงเรียน
2. เพื่อให๎ครูนาพันธุ์ไม๎ที่มีอยูํในโรงเรียนไปเป็นสื่อในการ บูรณาการ
จัดการเรียนการสอน
3. เพื่อสร๎างจิตสานึกให๎กับเยาวชน นักเรียนเข๎าใจถึงความสาคัญและ
ประโยชน์ ข องทรั พ ยากร ให๎ รู๎ จั ก หวงแหนและรู๎ จั ก การน าไปใช๎
ประโยชน์อยํางยั่งยืน
4. เพื่อสํงเสริมสนับสนุนโรงเรียนได๎จัดงานวิชาการเสวนาและ
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยํางน๎อยปีละครั้ง
1. ผู๎บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
720 คน ได๎รับการอบรมเรื่อง “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. โรงเรียนจัดงานวิชาการเสวนา และนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(890,500 บาท)
2. จัดงานวิช าการเสวนา และนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (220,000 บาท)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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หัวข้อ

รายละเอียด
งบประมาณจังหวัดนครปฐม จานวน 1,110,500 บาท ตํอปี

10. ผลผลิต (output)

1. ผู๎บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 720 คน ได๎รับการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
2. โรงเรียนรํวมจัดนิทรรศการแสดงผลการดาเนินงาน
สร๎างจิตสานึกให๎กับเยาวชน นักเรียนเข๎าใจถึงความสาคัญและ
ประโยชน์ของทรัพยากร ให๎รู๎จักหวงแหนและรู๎จักการนาไปใช๎
ประโยชน์อยํางยั่งยืน

9. งบประมาณ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงภายในระดับจังหวัด
ในสภาวการณ์ปัจจุบันการดาเนินงานด๎านการรักษาความสงบ
เรียบร๎อยของประชาชนและความมั่นคงภายในเป็นสิ่งที่ทุกภาคสํวน
ต๎องให๎ความสาคัญเนื่องจากความสงบเรียบร๎อยและความมั่นคงเป็น
ปั จ จั ย ที่ ท าให๎ สั ง คมชุ มชนสามารถอยูํ รํ ว มกั นได๎ อ ยํ า งสงบสุ ข ตาม
เจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา หัวหน๎าคณะรักษาความ
สงบแหํงชาติ (คสช.) ที่ได๎เข๎ามาบริหารการปกครองประเทศเพื่อยุติ
ปัญหาความขัดแย๎งความแตกแยกของประชาชนและสร๎างความสงบ
เรียบร๎อยให๎เกิดขึ้นในบ๎านเมืองโดยมุํงหวังให๎ประชาชนพลเมืองทุกคน
ต๎องรํวมมือชํวยเหลือกัน โดยเกิดความรํวมมือจากทุกภาคสํวนของ
สั ง คม หรือ “ประชารั ฐ ” ดั งนั้ น หนํว ยงานภาครัฐ ต๎อ งเตรีย มการ
รองรับความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย โดยจั ง หวั ด นครปฐมจึ ง ต๎ อ งด าเนิ น มาตรการเพื่ อ
เตรียมการรองรับสถานการณ์ความสงบเรี ยบร๎อยและความมั่นคง
ภายใน ที่ต๎องให๎ความสาคัญและ ต๎องเผชิญทั้ งในปัจจุบันและอนาคต
อาทิ เชํน ปัญหาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ปัญหาความ
มั่นคงทางการเมืองของกลุํ มที่มีความเห็ นตํางกัน ปัญหาความสงบ
เรียบร๎อยของสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข๎าเมืองและ
การค๎ามนุษย์ เป็นต๎น
1. เพื่อให๎เกิดความสงบเรียบร๎อยตํอประชาชนและความมั่นคงของรัฐ
2. เพื่อตอบสนองนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล ลดระดับความรุนแรงของ
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
3. เพื่อให๎ทุกภาคสํวนของสังคมได๎ตระหนักถึงภัยยาเสพติดและเข๎ามามี
สํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางจริงจังและตํอเนื่อง
4. เพื่อเตรียมความพร๎อมกองกาลั งสามชิกกองอาสารักษาดินแดน
ประเภทประจากอง และฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรอาสาไว๎ตั้งแตํยามปกติ
เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสารอง เพื่อปฏิบัติหน๎าที่
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หัวข้อ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
รํวมกับพนักงานฝุายปกครอง ตารวจ ทหาร ในการดูแลตรวจตราการ
รักษาความสงบเรียบร๎อย การปฏิบัติการด๎านการขําว การปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ ตลอดจนการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน
และความขัดแย๎งของประชานในพื้นที่
5. เพื่อสร๎างเครือขํายแนวรํวมภาคประชาชนในระดับพื้นที่ สร๎างความ
ใกล๎ชิดลดชํองวํางระหวํางเจ๎าหน๎าที่รัฐกับประชาชน
- พื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครปฐมมีการจัดระเบียบ
สังคม
- จานวนพนักงานฝุายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
นครปฐมที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 80 คน
จังหวัดนครปฐม
1) การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันศึกษาเชิงรุก (campus safety zone) ใน
พื้นที่จังหวัดนครปฐม
2) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดนครปฐม
3) การพัฒนาศักยภาพกองกาลังประจาถิ่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ กองร๎อยบังคับการและ
บริการ และสนามฝึกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
4) การฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรอาสาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ประเภทสารอง ณ กองร๎อยบังคับการและบริการ และสนามฝึกใน
พื้นที่จังหวัดนครปฐม
ที่ทาการปกครองจังหวัดนครปฐม กลุํมงานความมั่นคง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม จานวน 3,086,600 บาท/ปี
1. ภาคราชการ ภาคประชาชน องค์กรปกครองสํ ว นท๎องถิ่น ผู๎ น า
ท๎ อ งถิ่ น ผู๎ ป ระสานพลั ง แผํ น ดิ น และจากทุ ก ภาคสํ ว นในจั ง หวั ด
นครปฐมผนึ ก ก าลั ง เข๎ า มามี สํ ว นรํว มสร๎ า งสรรค์ สั ง คมรอบสถาบั น
การศึกษาให๎เป็นสังคมสันติสุข ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
2. หมูํบ๎าน/ชุมชนเยาวชน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา
สถานประกอบการ หนํวยงาน/ภาคีที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ ได๎รับรู๎และเข๎าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด
สามารถปูองกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ให๎
ปลอดภัยจากยาเสพติด
3. เจ๎าพนักงานฝุายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
นครปฐม สามารถปฏิบัติหน๎าที่ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จานวน 90 นาย
4. ราษฎรอาสาที่มีความสมัครใจชํวยเหลืองานราชการ จานวน 80
คน
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หัวข้อ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. ลดการแพรํระบาดยาเสพติดในปัจจุบัน หมูํบ๎าน/ชุมชน มีความ
เข๎มแข็งและมีระบบเฝูาระวังปูองกันทาให๎ประชาชนสามารถดารงชีวิต
ได๎อยํางปกติสุข
2. สร๎างความพึงพอใจของประชาชนให๎เพิ่มสูงขึ้น ประชาชนได๎รับการ
คุ๎มครองดูแลการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เจ๎ า พนั ก งานปกครอง สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนจั ง หวั ด
นครปฐม สามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและปูองกันการ
บาดเจ็บหรือสูญเสียขณะปฏิบัติหน๎าที่ได๎
4. จังหวัดนครปฐมมีอัตรากาลั งพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ประเภทสารอง ที่ได๎รับการฝึกอบรมและพร๎อมปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร๎อย
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาเครือขํายทุกภาคสํวนเพื่อสํงเสริมอาชีพและการทางาน
(พัฒนาแรงงานสูํไทยแลนด์ 4.0)
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญในภาคเศรษฐกิจ
โดยในปี 2562 คาดวําจะขยายตัว ตํอเนื่องร๎อยละ 4.4 (โดยมีชํว ง
คาดการณ์ที่ร๎อยละ 3.9-4.9) จากแรงขับเคลื่อนด๎านอุปสงค์และอุปทาน
เป็นสาคัญ ในด้านอุปทาน มีแนวโน๎มขยายตัวจากปี 2561 ในอัตราร๎อย
ละ 5.4 ตามการผลิตภาคเกษตรกรรมที่มีแนวโน๎มขยายตัวในอัตราร๎อย
ละ 1.4
(โดยมี ชํ ว งคาดการณ์ ร๎ อ ยละ 0.9-1.9) สํ ว นการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวที่ร๎อยละ 6.2 (โดยมีชํวงคาดการณ์ร๎อยละ
5.7-6.7) และการผลิตภาคบริการที่ขยายตัวร๎อยละ 7.1 (โดยมีชํวง
คาดการณ์ร๎อยละ 6.6-7.6) สํ วนในด้านอุปสงค์ คาดวํายังมีแนวโน๎ม
ขยายตัวร๎อยละ 5.3 การบริโภคภาคเอกชนคาดวําจะขยายตัวในอัตรา
ร๎อยละ 7.4 (โดยมีชํวงคาดการณ์ร๎อยละ 6.9-7.9) ปรับตัวดีขึ้นตาม
ภาวะเศรษฐกิจภาพรวมที่ฟื้นตัว ขึ้น ซึ่งสํ งผลให๎ ความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุ น และผู๎ บ ริ โ ภคปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ประกอบกั บ รายได๎ เ กษตรกรที่ มี
แนวโน๎มขยายตัว ซึ่งเป็นปัจ จัยบวกตํอ การขยายตั ว ด๎านการบริโ ภค
ภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน คาดวําจะขยายตัวในอัตราร๎อย
ละ 4.2 (โดยมีชํวงคาดการณ์ร๎อยละ 3.7-4.7) โดยสํวนสาคัญที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด คือ กาลังแรงงาน และเครือขํายแรงงาน
เราจึงจาเป็นต๎องดาเนินการพัฒนาบุคคลเหลํานี้เพื่อเตรียมความพร๎อม
ตํอการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎อยูํ
ในวัยแรงงานให๎มีรายได๎ ได๎รับการเพิ่มศั กยภาพในการทางานให๎เต็ม
ความรู๎ความสามารถของตนเอง และให๎ผู๎ประกอบการมีความเชื่อมั่นวํา
กาลั งแรงงานมีศักยภาพเพียงพอตํ อการรองรั บการเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจ และสร๎างความเข๎มแข็งและการมีมาตรฐานในการทางาน
นอกจากกาลังแรงงานแล๎ว นายจ๎าง/ผู๎ประกอบการก็เป็นสํวนสาคัญของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นนายจ๎าง/ผู๎ประกอบการ ต๎องมี
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
ความรู๎ทางด๎านกฎหมายแรงงานที่ถูกต๎องครบถ๎วน เพราะด๎วยกฎหมาย
แรงงานมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยูํ ต ลอดเวลา จึ ง ท าให๎ น ายจ๎ า ง/
ผู๎ประกอบการสํวนใหญํขาดความรู๎ด๎านกฎหมายแรงงาน
ดังนั้นจึง จาเป็นต๎ องจัดอบรมนายจ๎ าง/ผู๎ ประกอบการ กาลั ง
แรงงาน และเครือขํายแรงงาน เพื่อพัฒนาความรู๎ความสามารถด๎าน
กฎหมายแรงงาน การทางานเต็มความสามารถ ตลอดจนได๎รับความ
คุ๎มครองและมีหลักประกันความมั่นคงในการดารงชีวิตตามที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งเป็นการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
นครปฐม
นอกจากนี้ ในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ต๎องมี
การพึ่งพากาลังแรงงานเป็นจานวนมาก ซึ่งในสภาพการณ์ปัจจุบันมีการ
ลดลงของอัตราการตายและอัตราการเจริญพันธุ์อยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎
ไทย กาลังเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ และจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่ มี
ประชากรเข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุ คิดเป็นร๎อยละ 15.64 (ที่มา : การตรวจ
ราชการระดับจังหวัด ปี 2559 กระทรวงสาธารณสุ ข) ดังนั้นกาลั ง
แรงงานที่สามารถทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได๎ คือ กลุํมผู๎สูงอายุที่มี
สุขภาพรํางกายแข็งแรง และคนพิการที่ยังสามารถทางานได๎ อีกทั้งยัง
เป็นการชํวยให๎ผู๎ด๎อยโอกาสมีงานทา มีอาชีพ มีรายได๎ สร๎างคุณคําและ
ความภาคภูมิใจให๎กับผู๎สูงอายุและคนพิการ ลดการพึ่งพิงและภาระการ
เลี้ ย งดูของครอบครัว และสามารถพึ่งพาตนเองได๎ตาม พระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเป็นการลดปัญหาการวํางงานและขาดแคลน
แรงงานซึ่งนาไปสูํการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) รวมถึงเป็นการสร๎าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง จึงมีความจาเป็นในการ
สํ งเสริม และสนั บสนุ นให๎ ผู๎ สู งอายุและคนพิก าร มีงานท า มี อาชี พ มี
รายได๎ ลดการพึ่งพิงและภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว
1. เพื่อให๎นายจ๎าง/ผู๎ประกอบการ มีความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่
ถูกต๎อง ครบถ๎วน และเป็น ปัจจุบัน
2. เพื่อให๎เครือขํายแรงงาน กาลังแรงงานทั้งในและนอกระบบได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อการ ประกอบอาชีพ มีรายได๎ รวมถึงพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขํงขัน
3. เพื่อให๎ผู๎สูงอายุและคนพิการ มีงานทา มีรายได๎จากการทางาน
เชิงปริมาณ
1. นายจ๎าง/ผู๎ประกอบการ ได๎รับอบรมด๎านกฎหมายแรงงาน จานวน
700 คนตํอปี
2. เครือขํายแรงงาน/กาลังแรงงาน ได๎รับอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตาม
หลักสูตร/แนวทางดาเนินการที่กาหนด จานวน 200 คนตํอปี
3. ผู๎สูงอายุและคนพิการ มีงานทาและมีรายได๎ จานวน 30 คนตํอปี
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หัวข้อ

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมที่ 1
งบประมาณ
ผู๎รับผิดชอบ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
6.2 กิจกรรมที่ 2
งบประมาณ
ผู๎รับผิดชอบ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
6.3 กิจกรรมที่ 3
งบประมาณ
ผู๎รับผิดชอบ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียด
เชิงคุณภาพ
1. ร๎อยละ 80 ของนายจ๎าง/ผู๎ประกอบการ ที่เข๎ารับการอบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจกฎหมายแรงงาน
2. ร๎อยละ 80 ของเครือขํายแรงงาน/กาลังแรงงาน นาความรู๎ที่ได๎รับ
จากการอบรมไปใช๎ประโยชน์เพื่อการมีงานทาและมีรายได๎เพิ่มขึ้น
3. ร๎อยละ 85 ของผู๎สูงอายุและคนพิการที่เข๎ารํวมโครงการ มีงานทา
และมีรายได๎
พื้นที่ 7 อาเภอ ในจังหวัดนครปฐม
อบรมนายจ๎าง/ผู๎ประกอบการให๎มีมาตรฐานตามกฎหมายแรงงาน
1,359,400 บาท (679,700 บาท/ดาเนินการในปี พ.ศ. 2563 - 2564)
สานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม
1. สานักงานจังหวัดนครปฐม
2. หนํวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม
อบรมเครือขํายแรงงาน/กาลังแรงงาน เพื่อการสํงเสริมอาชีพและการ
ทางาน
1,576,000 บาท (788,000 บาท/ดาเนินการในปี พ.ศ. 2563 - 2564)
สานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม
สานักงานจังหวัดนครปฐม
สํงเสริมและสนับสนุนผู๎สูงอายุและคนพิการ ทางานภาครัฐ และบริการ
สาธารณะในชุมชน
7,282,000 บาท (3,641,000 บาท/ ดาเนินการในปี พ.ศ. 2563 2564)
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
สานักงานจังหวัดนครปฐม
1. สานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม
2. สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
จานวน 10,217,400 บาท (5,108,700 บาทตํอปี)
งบพัฒนาจังหวัดนครปฐม
1. นายจ๎าง/ผู๎ประกอบการ อยําน๎อย 700 คนตํอปี ได๎รับอบรมด๎าน
กฎหมายแรงงาน
2. เครือขํายแรงงาน/กาลังแรงงาน อยํางน๎อย 200 คนตํอปี ได๎รับอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร/แนวทางดาเนินการที่กาหนด
3. ผู๎สูงอายุและคนพิการ อยํางน๎อยปีละ 30 คน มีรายได๎ 120,000
บาทตํอคนตํอปี
1. นายจ๎าง/ผู๎ประกอบการ มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านกฎหมายแรงงาน
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หัวข้อ
(Outcome)

รายละเอียด
และนาความรู๎ไปใช๎เพื่อพัฒนาขีดความสามรถในการแขํงขันของสถาน
ประกอบการ ดูแลแรงงานให๎ได๎มาตรฐานและถูกต๎องตามกฎหมาย
2. เครือขํายแรงงาน/กาลังแรงงาน สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับจากการ
อบรมไปพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ผู๎สูงอายุและคนพิการ มีรายได๎จาการทางาน ลดการพึ่งพิงและภาระ
การเลี้ยงดูของครอบครัวได๎
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
โครงการการสร๎างการรับรู๎ด๎านกฎหมายด๎านการบังคับคดีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องให๎กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ด๎ ว ยนโยบายรั ฐ บาลในปั จ จุ บั น ให๎ เ สริ ม สร๎ า งการรั บ รู๎ ท าง
กฎหมาย สนับสนุนให๎ภาคสํวนราชการได๎เผยแพรํให๎ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลที่ถูต๎องเป็นข๎อมูลที่ตรงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน กรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม เป็นหนํวยงานที่มีสํวนราชการในสังกัดภูมิภาคทั่ว
ประเทศ ซึ่งสานักงานบังคับคดีในพื้นที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติตาม
คาพิพากษาและคาสั่งของศาลในการบังคับคดีแพํง เพื่อให๎เจ๎าหนี้ตาม
คาพิพากษาได๎รับชาระหนี้ภายใต๎หลักความถูกต๎อง รวดเร็วและเป็น
ธรรม การจะสร๎างให๎ประชาชนรับรู๎อยํางถูกต๎องในการบังคับคดี จึง
เป็นเรื่องจาเป็นต๎องเข๎าถึงประชาชน นาความรู๎ไปสูํพื้นที่ตามสภาพ
ท๎องถิ่น ดังนั้นสานักงานบังคับคดีจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการ
สร๎างการรับรู๎ด๎านกฎหมายด๎านการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
ให๎กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยการเสริมสร๎างความรู๎ด๎าน
กฎหมายตํางๆ ที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน การสร๎างวินัยทางการเงิน และ
หลักการปฏิบัติตามแนวพระราชปณิธานศาสตร์ของพระราชาในความ
พอเพียง
เพื่อเสริมสร๎างการรับรู๎ด๎านการบังคับคดีในกฎหมายแพํง สํงผลให๎
ลูกหนี้มีคุณภาพดีขึ้น ปูองกันลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ เพิ่มอานาจตํอรอง
กับหนี้นอกระบบ สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎ไมํกํอหนี้เพิ่มขึ้น และสร๎างสังคม
ปลอดหนี้ได๎ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ต๎องการสร๎างสังคม
ให๎คนอยูํดี มีสุข ตํอไป
จานวนผู๎เข๎ารับการถํายทอดเสริมสร๎างการรับรู๎ด๎านการบังคับคดี
120 คน
จังหวัดนครปฐม
ฝึกอบรม
309

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน

หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สานักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 198,700 บาท/ปี
ผู๎เข๎ารับการถํายทอดเสริมสร๎างการรับรู๎ด๎านการบังคับคดี 120 คน
สร๎างพื้นฐานให๎ลูกหนี้มีคุณภาพดีขึ้น ปูองกันลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้
เพิ่มอานาจตํอรองกับหนี้นอกระบบ สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎ไมํกํอหนี้เพิ่มขึ้น
และสร๎างสังคมปลอดหนี้ได๎ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลที่
ต๎องการสร๎างสังคมให๎คนอยูํดี มีสุข ตํอไปและประชาชนได๎รับรู๎ข๎อมูล
ด๎านกฎหมายจากผู๎ที่มีความรู๎และประสบการณ์โดยตรง
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
โครงการสานักงานที่ดินเดินหน๎าให๎ความรู๎สูํประชาชนในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม
กรมที่ดินเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการคุ๎มครองสิ ทธิใน
ที่ดินของประชาชนและจัดการที่ดินของรัฐ โดยให๎บริการประชาชน
ด๎วยการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให๎ประชาชนมีความมั่นคงใน
การถือครองที่ดินและได๎รับบริการที่มีคุณภาพตลอดจนบริหารจัดการ
ที่ดินของรัฐ ให๎ เป็ นไปอยํ างมีประสิ ทธิภ าพและเกิ ดประโยชน์สู งสุ ด
ส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ท าหน๎ า ที่ ใ ห๎ บ ริ ก ารประชาชนที่ ม าติ ด ตํ อ ท า
ธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน โดยที่หัวใจสาคัญของภารกิจของสานักงานที่ดิน
คือ การให๎บริการ ซึ่งผู๎รับบริการบางทํานมีความเข๎าใจที่คลาดเคลื่อน
ในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให๎เกิด
ความลําช๎าสํงผลให๎ไมํได๎รับความพึงพอใจในการบริการ เพื่อเป็นการ
เสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับกระบวนการทางาน
ของกรมที่ดิน
เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ที่ถูกต๎องเกี่ยวกับงานตามภารกิจ
และหน๎าที่ของกรมที่ดิน
ประชาชนได๎รับความรู๎ และมีความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ
กระบวนการทางานของกรมที่ดิน
จังหวัดนครปฐม
ฝึกอบรม
สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 200,000 บาท/ปี
ประชาชนได๎รับความรู๎ และมีความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ
กระบวนการทางานของกรมที่ดิน
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หัวข้อ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ประชาชนเกิดความเชื่อถือไว๎วางใจในองค์กร อันจะนามาซึ่ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานที่ดินและจังหวัดมากยิ่งขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครปฐม
(TO BE NUMBER ONE)
“ยาเสพติด” เป็นปัญหาสาคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็น
นโยบายที่ต๎องเรํงดาเนินการแก๎ไขอยํางจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายา
เสพติดที่มีการแพรํระบาด ในทุกพื้นที่ของประเทศได๎ทวีความรุนแรง
มากขึ้นทุกขณะสํงผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล๎ อ ม รวมทั้ ง ด๎ า นการเมื อ ง และความมั่ น คงของ
ประเทศ ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงมีความหํวงใย ตํอประชาชนชาวไทยเป็นอยํางยิ่ง โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนที่มีอายุระหวําง 6-24 ปี ซึ่งถือวําเป็นกลุํมขนาดใหญํและ
เป็ น กลุํ ม ที่ มี คุณ คํ า อยํา งยิ่ งตํ อ การพั ฒ นาประเทศ เสี่ ย งตํ อการถู ก
ลํอลวงการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต๎องเรียนรู๎ในสิ่งตํางๆ
แตํ ยั ง ขาดวุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ที่ ดี พ อ รวมทั้ ง ต๎ อ งเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งรํางกายและจิตใจจึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์
ประธานโครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและในปี
2545 ทรงใช๎กลวิธีสร๎างกระแสการไมํเข๎าไปข๎องเกี่ยวกับยาเสพติด
“เป็นหนึ่งโดยไมํพึ่งยาเสพติด ” รวมทั้งแสดงพลังอยํางถูกต๎อง ตาม
พระด าริ ข ององค์ ป ระธานโครงการฯ ที่ ท รงเน๎ น ย้ าวํ า “การที่ จ ะ
เอาชนะปั ญ หายาเสพติ ด มิ ใ ชํ ห น๎ า ที่ ข องบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง แตํทุกคนในชาติจะต๎องรํวมแรงรํวมใจกันเป็น
พลังของแผํนดินที่จะตํอสู๎และเอาชนะปัญหายาเสพติดให๎ได๎โดยเร็ว”
เด็ ก และเยาวชนอายุ ต่ ากวํ า 25 ปี ในจั ง หวั ด นครปฐม
พบวําที่มีปัญหาด๎านยาเสพติดรวมถึงการสูบบุหรี่และดื่ มแอลกอฮอล์
มากถึงร๎อยละ 50 อันเนื่องมาจากเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกายและจิตใจ มีความอยากรู๎อยากลอง แตํ
ยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจ ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์และการจัดการ
กับปัญหาทางจิตใจ มีการเข๎าถึงสื่อที่ทันสมัย จึงถูกชักจูงให๎ใช๎สิ่งเสพ
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
ติดได๎โดยงําย ปัจจุบันจังหวัดนครปฐม มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน อายุ
ระหวําง 6 - 24 ปี ที่รํวมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด จานวน 153,455
คน จากการส ารวจพบวํ า ศู น ย์ เ พื่ อ นใจทู บี นั ม เบอร์ วั น ทั้ ง ใน
สถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชนยังมีไมํครบทาให๎เด็กและ
เยาวชนที่เป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันขาดการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด
ที่ ตํ อ เนื่ อ ง ในปี พ.ศ. 2563 มี ค วามจ าเป็ น ต๎ อ งด าเนิ น การอยํ า ง
ตํอเนื่องและเรํงดํวน 3 ด๎านคือ
1. ด๎านการอบรมความรู๎และคํายกิจกรรมให๎แกํสมาชิกชมรมทู
บีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน เพื่อให๎มี
ความรู๎ และเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ สํงผลให๎สมาชิกชมรมทูบีนัม
เบอร์วันได๎รับความรู๎ที่ถูกต๎องและเผยแพรํความรู๎แกํชุมชน และสังคม
ตํอไป
2. ด๎านการจัดการประกวดแสดงความสามารถของสมาชิกชมรม
ทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชนเพื่อสร๎าง
กระแสการเป็ น หนึ่ ง โดยไมํ พึ่ ง ยาเสพติ ด ของสมาชิ ก เยาวชนและ
ประชาชนทุกกลุํมวัย สํงเสริมให๎สมาชิกใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ สร๎าง
ทักษะและแสดงความสามารถของตนเองในทางที่ถูกต๎อง เหมาะสม
สํงผลให๎เยาวชนหํางไกลจากยาเสพติด
3. ด๎านการจัดมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ใน
สถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน เพื่อให๎สมาชิกชมรมทูบีนัม
เบอร์วัน ได๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ พัฒนาและเสริมสร๎างให๎ชมรม
เกิดความเข๎มแข็งยั่งยืนเด็กและเยาวชนหํางไกลจากยาเสพติด เกิดการ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง ครอบครัวและชุมชน
1. เพื่อให๎สมาชิกและแกนนาชมรมทูบีนัมเบอร์วันได๎ใช๎ความรู๎เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
2. เพื่อคัดเลือกเยาวชนต๎นแบบและชมรมทูบีนัมเบอร์วันต๎นแบบของ
จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อให๎สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ พัฒนา
และเสริมสร๎างให๎ชมรมเกิดความเข๎มแข็งยั่งยืน
1. จังหวัดนครปฐมมีเยาวชนต๎นแบบ 4 คนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. มีชมรมทูบีนัมเบอร์ดีเดํน 6 ชมรม ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. มีกลุํมเด็กและเยาวชนดีเดํนTO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 3 ประเภท ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแหํงในจังหวัดนครปฐม (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)
2. โรงเรียน/สถาบันการศึกษาทุกแหํงในจังหวัดนครปฐม (ศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม)
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หัวข้อ

6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
3. สถานประกอบการทุกแหํงในจังหวัดนครปฐม (แรงงานจังหวัด
นครปฐม)
4. ชุมชนทุกแหํงในจังหวัดนครปฐม (พัฒนาการจังหวัดนครปฐม)
5. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม(ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม)
6. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกแหํงในจังหวัดนครปฐม
(ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม)
7. เรือนจากลางจังหวัดนครปฐม (ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม)
8. สถานที่ราชการทุกแหํงในจังหวัดนครปฐม
1. ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนาและสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์
วัน วงเงินงบประมาณ 1,360,840 บาท
2. การประกวดศักยภาพสมาชิกและชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
วงเงินงบประมาณ 1,673,160 บาท
3. มหกรรมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน วงเงินงบประมาณ 421,000 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 3,455,000 บาท / ปี
1. ร๎อยละ 80 ของสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันได๎นาความรู๎ไปใช๎เพื่อ
การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
2. ร๎อยละ 80 ของสมาชิกและชมรมทูบีนัมเบอร์วันได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎เพื่อพัฒนากิจกรรมของชมรมทู
บีนัมเบอร์วัน
1. เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐมใช๎เวลาวํางทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์
2. เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาจังหวัดนครปฐมไมํยุํง
เกี่ยวกับยาเสพติด
3. การกระทาผิดซ้าของผู๎ต๎องขังในคดียาเสพติดลดลง
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล๎อม สร๎างความ
เสมอภาค และความเทําเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง
หลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือขํายในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชํว งวัยให๎ เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎าน และมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์อด
ออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลั กคิดที่ถูกต๎อง
มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษา ที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎
และการพัฒ นาตนเองอยํา งตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํ การเป็ นคนไทยที่ มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ และอื่นๆ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
ในประเด็นปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมของคนในจังหวัดนครปฐม
โดยมุํงเน๎นให๎สถาบันทางสังคมรํวมปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ คือ (1) การปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมผํานการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร๎างความเข๎มแข็งใน
สถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมโดยใช๎ชุมชน
เป็นฐาน (5) การสร๎างคํานิยมและวัฒนธรรม ที่พึงประสงค์จากภาค
ธุรกิจ (6) การใช๎สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังคํานิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การสํงเสริมให๎คนไทย
มี
จิ ต สาธารณะและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตํ อ สํ ว นรวม ให๎ บ รรลุ ผ ลจึ ง
จาเป็นต๎องมีการขับเคลื่อนให๎ทุกภาคสํวนบูรณาการการทางานอยําง
ตํอเนื่องเพื่อมุํงเน๎นให๎สังคมอยูํเย็นเป็นสุข
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ น าพาประเทศชาติ ใ ห๎
เจริญก๎าวหน๎า ปราศจากความขัดแย๎งทั้งปวง จังหวัดนครปฐมจึงจัดการ
อบรมบุคลากร เพื่อนาความรู๎ไปพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน สังคม
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ให๎จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดคุณธรรม
1. เพื่อให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2. เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบทบาทหน๎าที่ของผู๎เผยแพรํศาสนา
ตํางๆ เพื่อขับเคลื่อนถํายทอดงานด๎านสํงเสริมคุณธรรมให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อสํงเสริมให๎ภาครัฐเป็นกลไกหลักเฝูาระวังทางสังคม เพื่อปูองกัน
การทาลายระบบคุณธรรมของสังคมไทย
จังหวัดนครปฐมมีภาคีเครือขํายในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพิ่มขึ้น
บุคลากรและเครือขํายได๎รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 350 คน
จังหวัดนครปฐม (ทุกอาเภอ จานวน 7 อาเภอ)
อบรมบุคลากรหลั กสูตร “การขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรม
แหํงชาติ” จานวน 7 รุํนๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 922,600 บาท/ปี
บุคลากรและเครือขํายได๎รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 350 คน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการสํงเสริม พัฒนาและบริหารจัดการระบบการปลูกพืชผักแบบลด
การไถพรวนด๎วยกระบวนการบํมดินตามศาสตร์พระราชา
พื้นที่หลายตาบลในจังหวัดนครปฐม เป็นแหลํงผลิตผักล๎มลุกเป็น
การค๎าที่สาคัญ ที่สํงออกไปจาหนํายยังทั่วประเทศ ได๎แกํ ตาบลลาพญา
ตาบลโพรงมะเดื่อ ตาบลหนองปากโลง ตาบลหนองงูเหลือม ตาบลวัง
ตะกู ตาบลทุํงน๎อย ตาบลทุํงบัว ตาบลลาเหย ตาบลแหลมบัว ตาบลทุํง
บัว เป็นต๎น ปัญหาที่สาคัญ คือการใช๎พื้นที่ดินปลูกพืชผักเพื่อการค๎ามา
อยํางตํอเนื่องยาวนาน กํอเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดินอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน เกษตรกร
เองก็ได๎เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได๎แกํ ผลผลิตที่ลดลง ดินแห๎ง
เร็วทาให๎ต๎องให๎น้าบํอยครั้งขึ้น หน๎าดินแข็งตัวเร็ว การที่จะทาให๎ได๎ผล
ผลิตสูงขึ้นหรือเทําเดิม ต๎องดูแลจัดการพิถีพิถันมากขึ้นกวําในอดีตหรือ
เพิ่มการใสํปุ๋ยเคมีมากขึ้น จากการประเมินกิจกรรมการปลู กพืช ของ
เกษตรกร พบวํายังขาดการปรับปรุงบารุงดินอยํางถูกต๎องเหมาะสม ใช๎
วิธีการปฏิบัติที่ทากันมาอยํางยาวนานแบบรู๎เทําไมํถึงการณ์ ไมํตระหนัก
ถึงผลกระทบตํอดินที่จะตามมา เกษตรกรเองก็เล็งเห็นปัญหาดังกลําว
หากปลํอยให๎สถานการณ์ดังกลําวยังเป็นเชํนนี้ นําจะมีความสุํมเสี่ยงตํอ
ความยั่งยืนในการใช๎ที่ดินเป็นแหลํงผลิตทางการเกษตร แหลํงอาชีพการ
เกษตรกรรมในอนาคตของคนในหมูํบ๎าน แนวคิดการทางานในเบื้องต๎น
คือ จะน๎อมนาศาสตร์ของพระราชาพัฒนาดินให๎สมบูรณ์ เพื่อให๎สามารถ
เป็นแหลํงปลูกพืชผักได๎อยํางยั่งยืน สร๎างความมั่นคงทางอาหาร เป็น
แหลํงอาชีพได๎อยํางยั่งยืน จึงจาเป็นต๎องมีกระบวนการพัฒนาปรับปรุง
บารุงดินอยํางเป็นระบบ
เพื่อสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพให๎เกษตรกรผู๎ปลูกผักมีความรู๎ความ
เข๎าใจและความสามารถในการปลูกพืชผักแบบลดการไถพรวนด๎วย
กระบวนการบํมดินตามศาสตร์พระราชา เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดินให๎สามารถใช๎เป็นแหลํงปลูกพืชผักได๎อยํางยั่งยืน
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หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย

6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. เกษตรกร ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาให๎สามารถทาการปลูกพืชผักแบบ
ลดการไถพรวนด๎วยกระบวนการบํมดินได๎ จานวน 100 ราย
2. มีกลุํมเกษตรกรต๎นแบบที่สามารถเป็นจุดเรียนรู๎การบริหารจัดการ
ระบบการปลูกพืชผักแบบลดการไถพรวนด๎วยกระบวนการบํมดินได๎
จานวน 10 แหํง
ตาบลลาพญา ตาบลโพรงมะเดื่อ ตาบลหนองปากโลง ตาบลหนองงูเหลือม
ตาบลวังตะกู อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ตาบลทุํงน๎อย ตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ตาบลทุํงบัว อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ตาบลลาเหย ตาบลดอนพุทรา อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการปลูกพืชผักแบบลดการไถ
พรวนด๎วยกระบวนการบํมดินตามศาสตร์พระราชา
150,000 บาท
2. จัดกิจกรรมลงพื้นที่กลุํมเกษตรกรปลูกผักรายหมูํบ๎านเพื่อฝึก
ปฏิบัติการกลุํม สนับสนุน และติดตามผลการดาเนินงาน
450,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 600,000 บาท/ปี
. เกษตรกรปลูกผักล๎มลุก ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาให๎สามารถทาการ
ปลูกพืชผักแบบลดการไถพรวนด๎วยกระบวนการบํมดินได๎ ทาให๎สามารถ
ยกระดับคุณภาพของพื้นที่ดินที่ทาการปลูกพืชผักให๎มีความอุดมสมบูรณ์
กลับคืนมา สามารถเพิ่มรายได๎ ลดรายจํายในการลงทุนกับปัจจัยการ
ผลิตได๎
1. พื้นที่ดินที่ใช๎เป็นแหลํงปลูกพืชผักล๎มลุก ได๎รับการปรับปรุงบารุงดิน
อยํางเหมาะสมถูกวิธี สามารถใช๎เป็นแหลํงปลูกพืชผักได๎อยํางยั่งยืน
2. ลดรายจําย ในการปรับปรุงบารุงดิน ลดต๎นทุนการผลิต
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล๎อม สร๎างความ
เสมอภาค และความเทําเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง
หลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการสํงเสริมการนาวัสดุทางการเกษตรมาทาสารชีวภาพเพื่อ
การเกษตรปลอดภัยด๎วยเทคโนโลยีพลังงาน
จากสภาพการณ์ปัจจุบันในเรื่องเกษตรกรรม ที่ผลผลิตทางการ
เกษตรมีราคาตกต่าไมํสะท๎อนต๎นทุนตํอการผลิตผลทางการเกษตร และ
ภาคเกษตรกรรมมีต๎นทุนจากการผลิตสูงขึ้น ทั้งในเรื่องของปัจจัยการ
ผลิ ต และต๎ นทุ นด๎า นพลั ง งานในการผลิ ตวัต ถุ ดิ บทางการเกษตร ซึ่ ง
ประชาชนที่ อ าศั ย อยูํ ใ นจั ง หวั ด นครปฐม สํ ว นใหญํ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม มีการรวมตัวกันในท๎องถิ่น สํวนใหญํเป็นกลุํมเกษตรกร
และใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ในการประกอบเป็นอาชีพ ซึ่ง
ในสํวนของการเพาะปลูกเพื่อสร๎างรายได๎ของกลุํมเกษตรกรนั้นสํวนมาก
จะดาเนินการในรูปแบบเกษตรเศรษฐกิจ โดยในกระบวนการทาเกษตร
สํวนใหญํมีการใช๎พลังงาน ประเภทน้ามันเชื้อเพลิง และไฟฟูาในปริมาณ
มาก จึงทาให๎มีต๎นทุนในกระบวนการทาเกษตรสูงขึ้น เพราะราคาน้ามัน
เชื้อเพลิง ที่ผันผวนตามเศรษฐกิจโลก สํงผลกระทบในด๎านการวางแผน
และคุ ณ ภาพมาตรฐานของผลผลิ ต ท าให๎ ร าคาผลผลิ ต สู ง ขึ้ น ใน
ขณะเดียวกัน เกษตรกรสํวนใหญํ จึงหันมาใช๎สารเคมีเพื่อเรํงผลผลิตให๎
ได๎ปริมาณมากขึ้น ซึ่งอาจตกค๎างทาให๎สํงผลกระทบกับผู๎บริโภค ทาให๎
เกิดภาวะแทรกซ๎อนกับระบบตํางๆ ในรํางกาย สํงผลทาให๎ได๎รับสารเคมี
ตกค๎างจากภาคการเกษตรมากเกินไป และเป็นที่มาของปัญหาสุขภาพ
ตํ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น แตํ ส ารเคมี ท างการเกษตรมี ต๎ น ทุ น ราคาสู ง ขึ้ น อยํ า ง
ตํอเนื่อง และเกษตรกรไมํสามารถควบคุมได๎ จึงมีเกษตรกรบางสํวนหัน
มาท าการเกษตรแบบปลอดสารเคมี หรื อ เกษตรปลอดภั ย ถ๎ า เรา
สามารถชํว ยลดการใช๎ ส ารเคมีใ ห๎ กั บเกษตรกรกลุํ ม ดัง กลํ าวได๎ ผํ า น
กระบวนการเกษตรปลอดสารเคมี หรือ การนาผลผลิตทางการเกษตร
มาทาสารชีวภาพเพื่อการเกษตรปลอดภัยด๎วยเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อ
เสริมสร๎างศักยภาพการผลิตทางการเกษตรด๎วยนวัตกรรมเทคโนโลยี
พลั งงานทดแทน พร๎อมรณรงค์ให๎ เกษตรกรหันมาใช๎ส ารชีวภาพเพื่อ
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
การเกษตรอยํางเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
- เพื่อให๎เกษตรกรใช๎น้าส๎มควันไม๎ และถํานไม๎ เพื่อลดสารเคมี และลด
ต๎นทุนทางพลังงาน โดยใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (เตาเผา
ถํานผลิตน้าส๎มควันไม๎)
- เพื่อสร๎างโอกาสในการเพิ่มรายได๎จากการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย
- เพื่อให๎เกษตรกรนาความรู๎ที่ได๎จากการผลิตน้าส๎มควันไม๎ ไปใช๎ในแปลง
เกษตรมากขึ้น
- สมาชิกกลุํมเปูาหมายโครงการ ได๎รับการสํงเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน (เตาเผาถํานผลิตน้าส๎มควันไม๎ จานวน 42 ชุด) เพื่อ
นาไปลดต๎นทุนด๎านพลังงาน และลดการใช๎สารเคมีในแปลงเกษตร
- สมาชิกกลุํมเปูาหมายที่ผํานการเข๎ารํวมโครงการ สามารถนาความรู๎
เรื่ อ งการน าผลผลิ ต ทางการเกษตรมาทาสารชีว ภาพเพื่อ การเกษตร
ปลอดภัยด๎วยเทคโนโลยีพลังงาน ไปใช๎อยํางมีประสิทธิผล ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 85
เกษตรกร จานวน 140 คน ในจังหวัดนครปฐม
1. ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกกลุํมเกษตรกร ที่สนใจเข๎ารํวม
โครงการ วงเงิน 155,700 บาท
2. ชี้แจงโครงการฯ และศึกษาดูงานการใช๎เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
ของโครงการฯ วงเงิน 355,300 บาท
3. จัดหานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน (เตาเผาถํานผลิตน้าส๎มควันไม๎
และชุดตัดสับ /เครื่องกลั่นน้าส๎มควันไม๎) วงเงิน 546,000 บาท
4. ฝึกอบรมให๎ความรู๎เชิงปฏิบัติการ สอนวิธีการใช๎งาน และการ
บารุงรักษา วงเงิน 132,200 บาท
5. ติดตาม/สรุปประเมินผลการดาเนินงาน วงเงิน 80,000 บาท
สนง.พลังงานจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ 2563, 2564 และ ปี 2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,269,200.00 บาท/ปีงบประมาณ
- กลุํมเกษตรกร ได๎รับปัจจัยการผลิต (เตาเผาถํานผลิตน้าส๎มควันไม๎/ชุด
ตัดสับ กลั่นน้าส๎มควันไม๎) เพื่อผลิตสารชีวภาพเพื่อเกษตรปลอดภัย
- กลุํมเกษตรกร ผลิตสินค๎าทางการเกษตรมีความสามารถในการแขํงขัน
เพื่อสร๎างโอกาสในการเพิ่มรายได๎
- ในแตํละปี ระหวํางปี 2563, 2564 และ 2565 สมาชิกกลุํมเปูาหมาย
โครงการ ที่เข๎ารํวมโครงการ สามารถนาความรู๎ ไปใช๎ในการผลิต
สารชีวภาพเพื่อการเกษตรปลอดภัยได๎
- ในแตํละปี ระหวํางปี 2563, 2564 และ 2565 สมาชิกกลุํมเปูาหมาย
โครงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการลดต๎นทุนด๎านสารเคมี และลด
ต๎นทุนด๎านพลังงาน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล๎อม สร๎างความ
เสมอภาค และความเทําเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง
หลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการลดต๎นทุนการผลิตด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
ประเทศไทยมีการใช๎พลังงานในปริมาณเพิ่มขึ้น จากความต๎องการ
ใช๎พลังงานที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง และยังไมํสมดุลกับการเพิ่มแหลํงผลิต
พลังงานทดแทน ประกอบกับราคาพลังงานที่ผันผวนและประเทศไทยที่
ไมํสามารถกาหนดราคาเองได๎ โดยเฉพาะราคาน้ามันและก๏าซธรรมชาติ
ที่ขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทยยังไมํมีแหลํงพลังงาน
เชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอตํอความต๎องการ ทาให๎ต๎องพึ่งพา
พลั ง งานจากตํ า งประเทศประมาณร๎ อ ยละ 58 ของความต๎ อ งการ
พลังงานเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ที่ต๎องมั่นใจวําในอนาคตเราจะมีพลังงานใช๎
กันอยํางพอเพียง แนวทางในการพั ฒนาพลังงานของประเทศ จึงต๎อง
คานึงถึงการใช๎ทรัพยากรพลังงานที่มีอยูํอยํางจากัด ให๎มีการใช๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และต๎องพิจารณาเลือกใช๎เชื้อเพลิงที่มีราคาถูกที่
มีปริมาณเพียงพอและแนํนอน มีการกระจายแหลํงผลิตเชื้อเพลิงมาก
ชนิ ด เพื่อกระจายความเสี่ยงและต๎องเป็ นเชื้อเพลิ งที่มีผ ลกระทบตํอ
สภาวะแวดล๎อมน๎อยที่สุด
พลั งงานจากแสงอาทิตย์ เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งเป็นพลั งงานที่
สะอาด ปลอดภัย บริสุ ทธิ์ สามารถหาได๎งํายทุกที่ เพียงอาศัยแคํชุด
อุ ป กรณ์ แ ผงโซลํ า เซลล์ ม าแปลงพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ไ ด๎ รั บ ให๎ เ ป็ น
พลั ง งานไฟฟูา ก็ส ามารถใช๎ งานได๎ทัน ที ตลอดจนสามารถที่จ ะน าไป
จั ด เก็ บ ส ารองไว๎ แ ล๎ ว น าพลั ง งานไฟฟู า ดั ง กลํ า วที่ ไ ด๎ รั บ ไปใช๎ ง านใน
ภายหลัง ซึ่งสามารถที่จะนาไปใช๎กับอุปกรณ์ไฟฟูาหลายชนิด
ปัจจุบันนี้แผงโซลําเซลล์และอุปกรณ์ ที่ใช๎กับระบบโซลําเซลล์มี
คุณภาพและประสิ ทธิภ าพสู ง ขึ้นอี กทั้ ง คํ าใช๎ จํ ายถู กลงเมื่อเทีย บกั บ
เมื่อกํอนเป็นอันมาก ด๎วยงบประมาณเริ่มต๎นเพียงไมํกี่บาทก็สามารถมี
ระบบโซลําเซลล์ขนาดเล็กใช๎งานได๎แล๎วหรือจะประยุกต์ทาเป็นระบบโซ
ลําเซลล์ขนาดใหญํใช๎งานตํางๆ ตามที่ต๎องการก็ได๎
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

รายละเอียด
ในกลุํ ม เกษตรกร และ/หรื อ อปท. สถานศึ ก ษา วั ด หมูํ บ๎ า น
ประชาชน มีการนาความรู๎ทางด๎านการใช๎เทคโนโลยี โซลําเซลล์ ไปใช๎
งานกันอยํางกว๎างขวาง เพราะสมัยนี้เป็นชํวงเวลาที่คนสนใจหันมาทา
การเกษตรชนิดตํางๆ กันอยํางมากมายทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด เพราะวําถ๎า
สามารถลดต๎นทุนการปลูกได๎ ก็จะมีรายได๎เพิ่มขึ้น แตํการใช๎น้าในภาค
การเกษตร และภาคครัวเรือน บางพื้นที่ก็อยูํหํางไกลไปจากระบบไฟฟูา
พื้นฐาน แผงโซลําเซลล์สูบน้า จึงถูกนามาชํวยบรรเทาปัญหานี้ เพราะถ๎า
มีน้าก็สามารถทาการเกษตรได๎ อีกทั้งเทคโนโลยี โซลําเซลล์ สามารถ
ใช๎ได๎ทั้งการสูบน้า ทดแทนน้ามันเชื้อเพลิง และปั่นไฟฟูาได๎อีกทางหนึ่ง
ด๎วย
- เพื่อให๎ เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/OTOP/SMEs ลดต๎นทุน
ทางพลังงาน โดยใช๎เทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรม (ระบบผลิตไฟฟูา
โดยใช๎โซลําเซลล์)
- เพื่อสร๎างโอกาสในการลดรายจํายเพิ่มรายได๎ จากการลดต๎นทุนด๎าน
พลังงาน
- เพื่อสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทน เป็นไปตามแผนตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (AEDP 2012 2021)
- สมาชิกกลุํมเปูาหมายโครงการ ได๎รับการสํงเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
และนวัตกรรม (ระบบผลิตไฟฟูาโดยใช๎โซลําเซลล์ จานวน 3 ระบบ)
เพื่อนาไปลดต๎นทุนด๎านพลังงาน
- สมาชิกกลุํมเปูาหมายที่ผํานการเข๎ารํวมโครงการ สามารถนาความรู๎
เรื่องการลดต๎นทุนการผลิตด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ไปใช๎
อยํางมีประสิทธิผล ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/OTOP/SMEs
จานวน 100 คน
1. ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร เข๎ารํวมโครงการ ตามความพร๎อม และ
ความเหมาะสมของพื้นที่ วงเงิน 178,500.00 บาท
2. ชี้แจงโครงการฯ และศึกษาดูงานและฝึกอบรมให๎ความรู๎เชิง
ปฏิบัติการ วงเงิน 416,200 บาท
3. จัดหาระบบผลิตไฟฟูาโดยใช๎เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 10 กิโลวัตต์ วงเงิน 1,530,300 บาท
4. ฝึกอบรมให๎ความรู๎เชิงปฏิบัติการ สอนวิธีการใช๎งาน และการ
บารุงรักษา วงเงิน 88,000 บาท
5. ติดตาม/สรุปประเมินผลการดาเนินงาน วงเงิน 122,000 บาท
สนง.พลังงานจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ 2563, 2564 และ 2565
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หัวข้อ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 2,335,000 บาท/ปีงบประมาณ
- กลุํมเปูาหมาย ได๎รับปัจจัยการลดต๎นทุนด๎านพลังงาน (ระบบผลิต
ไฟฟูาโดยใช๎โซลําเซลล์) ในการผลิตวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
- สามารถลดการใช๎ไฟฟูา และสามารถนาความรู๎ เรื่องการใช๎พลังงาน
แสงอาทิตย์ไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางมีประสิทธิผลผล
- ในแตํละปี ระหวํางปี 2563, 2564 และ 2565 สมาชิกกลุํมเปูาหมาย
โครงการ ที่เข๎ารํวมโครงการ สามารถลดต๎นทุนการผลิตด๎วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมพลังงาน เพื่อลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานได๎
- ในแตํละปี ระหวํางปี 2563, 2564 และ 2565 สมาชิกกลุํมเปูาหมาย
โครงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการลดต๎นทุนการผลิตด๎วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าให๎เป็นที่รู๎จักและสร๎างความตระหนักรับรู๎
ความสาคัญของทรัพยากรประมง เพื่อให๎เกิดการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้าอยํางมีสํวนรํวม
จังหวัดนครปฐมมีแมํน้านครชัยศรี เป็นแมํน้าสายหลักของจังหวัด
นครปฐม ซึ่งเป็นแมํน้าที่แยกจากแมํน้าเจ๎าพระยา แล๎วไหลลงไปทางใต๎
จนถึงจังหวัดนครปฐม และไหลไปยังจังหวัดสมุทรสาครเรียกวําแมํน้าทํา
จี น ภู มิ ป ระเทศของพื้ น ที่ ฝั่ ง ตะวั น ออกของแมํ น้ าทํ า จี น เป็ น ที่ ร าบผื น
เดียวกับผืนที่ฝั่งตะวันตก ของแมํน้าเจ๎าพระยา พื้นที่ตอนลํางของลุํมน้า
ทั้ ง สองมี ค ลองธรรมชาติ เ ป็ น โครงขํ า ย มี พื้ น ที่ ลุํ ม น้ า 18,560 ตาราง
กิโลเมตร (11.6 ล๎านไรํ) ซึ่งมีสัตว์น้าที่พบในแมํน้านครชัยศรีและแมํน้าทํา
จีน ได๎แกํ กุ๎งก๎ามกราม ปลาตะโกก ปลากระแห ปลาสร๎อยขาว ปลาสวาย
ปลาสลาด ปลาตะเพียนขาว ปลาชํอน ปลาดุกอุย และปลาน้ากรํอย เชํน
ปลาแขยง อีกง ปลากะพงขาว ปลาดุกทะเล ปลากระบอก เป็นต๎น
สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม ตระหนักถึงความสาคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโ ดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์น้าในการบริหาร
จั ดการทรัพยากรประมงอยํางมีสํ ว นรํว ม ไมํเฉพาะการบริห ารจัดการ
แหลํงที่อยูํอาศัยของสัตว์น้าโดยให๎ชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวม แตํยัง
รวมถึงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้าพื้นถิ่น เชํนกุ๎ งก๎ามกรามที่มีแนวโน๎มลดลง
ชั ด เจน จนปั จ จุ บั น พบในปริ ม าณน๎ อ ยมากในแหลํ ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครปฐม เนื่ อ งจากการพั ฒ นาพื้ น ที่ สํ ง ผลกี ด กั น การอพยพเพื่ อ ให๎ กุ๎ ง
ก๎ามกรามลงไปสืบพันธุ์วางไขํ เลี้ยงตัวอํอนบริเวณปากแมํน้า และอพยพ
กลับขึ้นมาเติบโตในพื้นที่แมํน้าตอนกลาง เชํน บริเวณ จังหวัดนครปฐม
ท าให๎ ปั จ จุ บั น ส ารวจพบกุ๎ ง ในธรรมชาติ น๎ อ ยมาก และเนื่ อ งจากกุ๎ ง
ก๎ามกรามเป็น สัตว์ น้าที่ถือได๎วําเป็น สั ตว์ น้าประจาถิ่นส าคัญ การฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้าชนิดนี้ โดยการปลํอยจึงเป็นความจาเป็น เนื่องจากการ
พื้น ฟูโ ดยให๎ กุ๎ง ก๎า มกรามอพยพลงไปยัง แหลํ ง สื บพั นธุ์ เพื่อ วางไขํอ าจ
เป็นไปได๎อยากและอาจทาให๎ สัตว์ น้าชนิดนี้สู ญพันธุ์จากบริเวณจังหวัด
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
นครปฐม
การสร๎างจิตสานึกด๎านการอนุรักษ์ โดยให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ผํานกิจกรรมการปลํอยสัตว์น้าชนิดที่มีความสาคัญของพื้นที่ จะชํวย
กระตุ๎นให๎ชุมชนได๎เล็งเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ ผํานการมีสํวน
รํวมของชุมชน การอนุรักษ์สามารถตํอยอดด๎านการทํองเที่ยวซึ่งจะชํวย
เพิ่มรายได๎ทางอ๎อมให๎กับชุมชน รวมถึงกระตุ๎นให๎เกิดการดูแลรักษา
ทรัพยากรประมงอยํางตํอเนื่อง และยั่งยืน
1. เพื่อสร๎างความตระหนักรับรู๎ความสาคัญของทรัพยากรสัตว์น้าใน
แมํน้านครชัยศรี และแมํน้าทําจีน
2. เพื่อเพิ่มความรู๎ความเข๎าใจในหลักการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์
น้าอยํางมีสํวนรํวม
3. เพื่อสร๎างความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์น้าในแหลํงน้าธรรมชาติ
1. ราษฎรในชุ มชน ได๎ รับ ความรู๎ มี ความเข๎ าใจ และตระหนั กรั บ รู๎
ความสาคัญของการอนุรักษ์ ความหลากหลายของสัตว์น้าในแหลํง
น้า และรํวมกับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าอยํางมีสํวนรํวม
จานวน 120 ราย
2. กลุํมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า มีการรวมตัวจัดตั้งและจดแจ๎ง ตํอ
หนํวยงาน จานวน 4 กลุํม
3. พัน ธุ์ กุ๎ ง ก๎ า มกรามสั ต ว์ น้ าพื้ น ถิ่ น ของจั งหวั ด นครปฐม ได๎ รั บ การ
ปลํอยลงสูํแหลํงน้าที่กาหนดเพื่อสร๎างความตระหนักการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้าและรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากร
สัตว์น้าประจาถิ่นจานวน 2,000.000 ตัว ตํอ ปี
อาเภอบางเลน อาเภอกาแพงแสน อาเภอสามพราน อาเภอนครชัยศรี
1. สร้างความตระหนักรับรู้ความสาคัญของทรัพยากรสัตว์น้า และเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าอย่างมี
ส่วนร่วม งบประมาณ 143.000 บาท
2. ปลํอยพันธุ์สัตว์น้าพื้นถิ่นเพื่อเพื่อสร๎างความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์
น้าในแหลํงน้าธรรมชาติ งบประมาณ 2,007,000 บาท
สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม
ปี 2563 - 2565
งบประมาณยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครปฐม 2,150,000 บาทตํอปี
1. ราษฎรในชุ ม ชน ได๎ รั บ ความรู๎ มี ค วามเข๎ า ใจ และตระหนั ก รั บ รู๎
ความสาคัญของการอนุรักษ์ ความหลากหลายของสัตว์น้าในแหลํง
น้า และรํวมกับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าอยํางมีสํวนรํวม
จานวน 120 ราย
2. กลุํ มอนุรักษ์ทรัพยากรสั ตว์น้า มีการรวมตัว จัดตั้งและจดแจ๎ง ตํอ
หนํวยงาน จานวน 4 กลุํม
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หัวข้อ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
3. พันธุ์กุ๎งก๎ามกรามสัตว์น้าพื้นถิ่นของจังหวัดนครปฐม ได๎รับการปลํอย
ลงสูํแหลํงน้าที่กาหนดเพื่อสร๎างความตระหนักการอนุรักษ์ทรัพยากร
สั ตว์น้าและรัก ษ์ความหลากหลายทางชีว ภาพ ทรั พยากรสั ตว์น้ า
ประจาถิ่นจานวน 2,000.000 ตัว ตํอ ปี
1 ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการอนุรักษ์ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าอยํางมีสํวนรํวม และผํานเกณฑ์ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 75
2 กลุํมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า มีการรวมตัวจัดตั้งและจดแจ๎งและ
รํวมเครือขํายขยายพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
3 เริ่มมีการพบสต๏อคพันธุ์กุ๎งก๎ามกรามสัตว์น้าพื้นถิ่นดั่งเดิมของจังหวัด
นครปฐมที่ลดลง เริ่มมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น ชํวยเสริมการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรสัตว์น้าประจาถิ่นของจังหวัด

327

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการจัดทากรอบแผนแมํบทการบริหารงานเชิงธุรกิจคลองเจดีย์บูชา
อยํางยั่งยืน
จังหวัดนครปฐมให๎ความสาคัญในการดูแลรักษาแหลํงน้าซึ่งคลองเจดีย์
บูช าเป็นคลองที่มีประวัติศาสตร์ จังหวัดนครปฐมได๎มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการแก๎ไขปัญหาสภาพแวดล๎อมคลองเจดีย์บูชา โดยที่ผํานมา
การด าเนิ น งานของหนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งไมํ มี ก ารบู ร ณาการและ
เปูาหมายวิสัยทัศน์รํวมกันทาให๎ไมํเกิดประสิทธิผลได๎เป็นรูปธรรม ใน
การนี้ จังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็ นชอบให๎มีการ
จั ด ท ากรอบแผนแมํ บ ทการบริ ห ารจั ด การคลองเจดี ย์ บู ช าในด๎ า น
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม เพื่อกาหนดภาพวิสัยทัศน์แผนงาน/
โครงการที่จะให๎หนํวยงานที่เ กี่ยวข๎องทุกระดับได๎ขับเคลื่อนและบูรณา
การอยํางมีสํวนรํวมของทุกภาพสํวนและพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว
และอนุรักษ์รักษาฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล๎อมให๎ดีขึ้น
3.1 เพื่อจัดทากรอบแผนแมํบทการบริหารงานเชิงธุรกิจของคลองเจดีย์
บูชาแบบยั่งยืน
3.2 เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาคลองเจดีย์บูชาเพื่อเป็นแหลํงทํองเที่ยว
เชิงนิเวศวิทยาและประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมภายระยะเวลา 5
ปี พร๎อมจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการฯ ระยะสั้น (1-2 ปี) ระยะกลาง (2-3
ปี) และระยะยาว (3-5 ปี)
แผนพัฒนาคลองเจดีย์บูชา พื้นที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลา 5 ปี
(ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว) ประกอบด๎วย
4.1 กรอบแผนแมํบทการบริหารงานเชิงธุรกิจของคลองเจดีย์บูชาแบบ
ยั่งยืน จานวน 1 กรอบแผน
4.2 แผนการพั ฒ นาคลองเจดี ย์ บู ช าเพื่ อ เป็ น แหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วเชิ ง
นิเวศวิทยาและประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมภายในระยะเวลาไมํ
เกิน 5 ปี จานวน 1 แผน
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หัวข้อ
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
พื้นที่บริเวณคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมหลัก : ดาเนินการจ๎างที่ปรึกษาเพื่อจัดทากรอบแผนแมํบท
การบริหารงานเชิงธุรกิจคลองเจดีย์บูชาอยํางยั่งยืน
งบประมาณ : 6,810,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น, หนํวยงานสํวน
ภูมิภาคหนํวยงานสํวนกลาง และสถาบันการศึกษา ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องใน
การดูแลรับผิดชอบพื้นที่คลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
7.1 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดนครปฐม
7.2 มหาวิทยาลัยมหิดล
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 6,810,000 บาท/ปี
แผนพัฒนาคลองเจดีย์บูชา พื้นที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลา 5 ปี
(ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว) ประกอบด๎วย
10.1 กรอบแผนแมํบทการบริหารงานเชิงธุรกิจของคลองเจดีย์บูชาแบบ
ยั่งยืน จานวน 1 กรอบแผน
10.2 แผนการพั ฒ นาคลองเจดี ย์ บู ช าเพื่ อ เป็ น แหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วเชิ ง
นิเวศวิทยาและประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมภายในระยะเวลาไมํ
เกิน 5 ปี จานวน 1 แผน
11.1 หนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องในระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับ
ท๎องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีแผนพัฒนาคลองเจดีย์บูชา
ในระยะ 5 ปี (ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว)
11.2 คลองเจดีย์บูชาได๎รับการดูแลรักษา ฟื้นฟูให๎มีคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ทั้งทางกายภาพ คุณภาพน้า
11.3 การพัฒนาและบูรณาการเชิงธุรกิจในพื้นที่โดยรอบคลองเจดีย์บูชา
ให๎ เ ป็ น แหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศวิ ท ยาและประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด๎ อ ยํ า ง
เหมาะสม กับพื้นที่
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1.ชื่อโครงการ
2.ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5.พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยํางยั่งยืน จังหวัดนครปฐม
ความส าคั ญ และความจ าเป็ น ของโครงการ
:
ส านั ก งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล๎ อมจัง หวั ดนครปฐม ได๎ต ระหนั กถึ ง
ปัญหาภาวะโลกร๎อน จึงได๎จัดทาโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยํางยั่งยืน
จั ง หวั ด นครปฐม เพื่ อ เป็ น การสร๎ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ สีเขียวให๎กับจังหวัดนครปฐม ตลอดจน
เป็นการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร๎อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
หลักการและเหตุผล : จังหวัดนครปฐม ได๎สํงเสริมให๎หนํวยงานราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ภาคเอกชน ชุ ม ชน และ
ประชาชน ปลูกต๎นไม๎ให๎เป็นพื้นที่สีเขียว ที่ยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ให๎ความรํมเย็น ฟอกอากาศ เป็นปอดของชุมชนและลดโลกร๎อน ซึ่งการ
ปลูกและการบารุงรักษาต๎นไม๎นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ จาเป็นต๎องใช๎ผู๎
ที่มีความรู๎ความสามารถ ซึ่งเราเรียกวํา รุกขกร หรือหมอไม๎ ใช๎ความรู๎
และเทคนิครวมถึงทักษะในการดูแลรักษา โดยเฉพาะการลิดกิ่ง ตกแตํง
รูป ทรง เพื่อให๎ ต๎นไม๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตได๎เติบโต อยํางสมบูรณ์ และ
สวยงามตํอไป ไมํหักโคํน ซึ่งอาจเป็นอันตรายตํอชีวิต และทรัพย์สิน
3.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียวและเพิ่มจานวนต๎นไม๎ในท๎องที่จังหวัดนครปฐม
เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร๎อน
3.2 เพื่ อรณรงค์ สํ งเสริ มให๎ ประชาชนในพื้ นที่ ได๎ มี สํ วนรํ วมในการปลู ก
บารุงรักษาต๎นไม๎
3.3 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสานึกให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
4.1 เรือนเพาะชากล๎าไม๎ชุมชนชั่วคราว
4.2 ประชาชน/ตัวแทนชุมชน/ตัวแทนจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ที่ผํานการอบรมรุกขกร
4.3 กิจกรรมเพื่อสํงเสริมการปลูกต๎นไม๎เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เหมาะสมของอาเภอตํางๆ ในจังหวัดนครปฐม 7 อาเภอ
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หัวข้อ
6.กิจกรรมหลัก

7.หน่วยงานดาเนินงาน
8.ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9.งบประมาณ
10.ผลผลิต

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียด
กิจกรรม : สร๎างเรือนเพาะชากล๎าไม๎ชุมชนชั่วคราว อาเภอ 7 อาเภอ/
แหํง
(ขนาด 8X16 เมตร อาเภอละ 40,000 บาท พร๎อมจัดหาวัสดุการเกษตร
และอุปกรณ์การเกษตรเพื่อใช๎เพาะชากล๎าไม๎ อาเภอละ 40,000 บาท
งบประมาณ : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
นครปฐม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : อาเภอ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
กิจกรรม : อบรมผู๎ชํวยรุกขกร
งบประมาณ : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
นครปฐม
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง : ตั ว แทนจากภาคประชาชน/ชุ ม ชน/องค์ ก ร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
กิจกรรม : กิจกรรมปลูกปุาในเมือง เพื่อความสุขของคนไทย
งบประมาณ : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
นครปฐม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หนํวยงานภาครัฐ, องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น,
ประชาชน, ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดนครปฐม
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 666,000 บาท/ปี
10.1 เรือนเพาะชากล๎าไม๎ชุมชนชั่วคราว จานวน 7 อาเภอ/แหํง
10.2 ตัว แทนจากภาคประชาชน/ชุมชน/องค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น
ที่ได๎รับการอบรมรุกขกร
10.3 การปลูกปุาในเมือง เพื่อความสุขของคนไทย
11.1 เรือนเพาะชากล๎าไม๎ชุมชนชั่ว คราว สามารถผลิ ตกล๎ าไม๎ได๎ตอบ
ความต๎องการของพื้นที่
11.2 จังหวัดนครปฐมมีจานวนต๎นไม๎และพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น และชํวยลด
ภาวะโลกร๎อน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล๎อม สร๎างความ
เสมอภาค และความเทําเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง
หลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry
จังหวัดนครปฐมมีโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 3,343 ราย (ณ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561) ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการ
ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง เกิดมลพิษตํางๆ เชํน น้าเสีย สารมลพิษทาง
อากาศ ก๏ า ซคาร์ บ อนมอนน๏ อ กไซด์ ก๏ า ซออกไซด์ ข องไนโตรเจน
สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ฝุุ นละออง สารตะกั่ว และก๏าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์และขยะมูลฝอย หากไมํมีการจัดการ กํอให๎เกิดผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชน เป็นแนวทางที่เกิดจากความตระหนักถึงการ
ปู อ งกั น ผลกระทบด๎ า นลบจากการเจริ ญ เติ บ โต ทางเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมที่ต๎องแลกกับการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและการ เสื่อ ม
โทรมของสิ่ งแวดล๎ อ ม องค์ก รตํางๆ ได๎ใช๎แนวทางการพั ฒ นาอยํา ง
ยั่งยืนเป็นกรอบในการดาเนินธุรกิจปัจจุบันและอนาคตลดผลกระทบ
ตํ อ สิ่ ง แวดล๎ อ มและชุ ม ชน เกิ ด ภาพลั ก ษณ์ แ ละทั ศ นคติ ที่ ดี ตํ อ
อุ ต สาหกรรม เกิ ด การสร๎ า งงานและความปลอดภั ย ลดการใช๎
ทรัพยากรและพลังงาน และสร๎างโอกาสทางตลาด กิจกรรมตํางๆ ทาง
สังคมและสิ่งแวดล๎อม โดยมีเปูาหมายสูํความยั่งยืนขององค์กร ดังนั้น
จึงต๎องนาแนวความคิดเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
มาใช๎ เพื่ อ ยกระดั บ มู ล คํ า ทางเศรษฐกิ จ และคุ ณ ภาพสั ง คมและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดีขึ้น
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสํวนใหญํจะถูกมองในแงํลบจาก
สังคม ชุมชน และประชาชนโดยรอบวําเป็นแหลํงกํอเกิดมลพิษและ
ความเดือดร๎อน การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให๎มีกระบวนการ
ผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ มจึ ง เป็ น สํ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะท าให๎ ส ถาน
ประกอบการสามารถอยูํรํวมกับชุมชนและสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางยั่งยืน
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คือ อุตสาหกรรมที่ยึด
มั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน โดยมุํงเน๎นการพัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่องและความ
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
รับผิดชอบตํอสังคม และสิ่งแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดหํวงโซํอุปทาน ซึ่งอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมสี
เขียว ยํอมเป็นโรงงานที่ให๎ความสาคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม ใสํใจชุมชน ลดการกํอมลภาวะ มีการใช๎ทรัพยากรอยําง
คุ๎มคํา ทาให๎การประกอบกิจการมีความยั่งยืน อยูํรํวมกับชุมชนและ
สังคมได๎อยํางยั่งยืน สํงผลให๎สังคมนําอยูํขึ้น
1) เพื่อยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให๎เข๎าสูํ
เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่สูงขึ้น
2) เพื่อให๎สถานประกอบการได๎รับความรู๎เชิงลึกในการบริหารจัดการ
การผลิตที่เป็นมิตรตํอสํงแวดล๎อม การใช๎ทรัพยากรที่คุ๎มคํา
3) เพื่อเสริมสร๎างจิตสานึกให๎ผู๎ประกอบการและพนักงานมีสํวนรํวมใน
การรักษาสิ่งแวดล๎อม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
และสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ตํอชุมชนที่อยูํโดยรอบ
ผู๎ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม จานวนไมํ
น๎อยกวํา 100 ราย ได๎รับการพัฒนาและยกระดับการรับรองเป็น
“อุตสาหกรรมสีเขียว” ตั้งแตํระดับที่ 2 ขึ้นไป
จังหวัดนครปฐม
จัดจ๎างที่ปรึกษาให๎คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกพร๎อมการพัฒนาและ
ยกระดับการรับรองเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ตั้งแตํระดับที่ 2 ขึ้นไป
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,720,000 บาท/ปี
1) ผู๎ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐมได๎รับการ
พัฒนาและยกระดับการรับรองเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ตั้งแตํ
ระดับที่ 2 ขึ้นไป ไมํน๎อยกวํา 100 ราย
1) สถานประกอบการให๎ความสาคัญตํอการผลิตที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมและชุมชนมากขึ้น และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดตํอ
ชุมชนมากขึ้น
2) สถานประกอบกอบการที่ได๎รองอุตสาหกรรมสีเขียว ต๎องยึดมั่นใน
การประกอบกิจการที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยําง
ยั่งยืน โดยมุํงเน๎นการพัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่องและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม
3) เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีตํออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม สํงผลให๎เกิดความเข๎าใจที่ดีและการยอมรับระหวําง
อุตสาหกรรมและชุมชนที่อยูํโดยรอบ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล๎อม สร๎างความ
เสมอภาค และความเทําเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง
หลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการเสริมสร๎างความรู๎ด๎านการเฝูาระวังปูองกันปัญหาคนไร๎ที่พึ่ง,
ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ทาการขอทานแกํภาคีเครือขําย
สั ง คมไทยในปั จ จุ บั น มี ป ระชาชนที่ รั บ ผลกระทบจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม สํงผลให๎ประชาชนมีความเสี่ยงเป็นผู๎ด๎อยโอกาส
และก๎าวสูํการเป็นคนไร๎ที่พึ่งหรือผู๎ทาการขอทาน โดยรัฐบาลปัจจุบันมี
นโยบายให๎ความสาคัญกับการเสริมสร๎างให๎ผู๎ด๎อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่
ดีด๎วยการจัดสวัสดิการและแกํผู๎ด๎อยโอกาสเพื่อให๎สามารถพึ่งตนเองได๎
รวมทั้งกระบวนการเฝูาระวังปูองกันปัญหาผู๎ด๎อยโอกาส,คนไร๎ที่พึ่งและ
ผู๎ทาการขอทาน ตามพระราชบัญญัติการคุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
สภาพปัญหากลุํม เสี่ยงผู๎ด๎อยโอกาส ,คนไร๎ที่พึ่งหรือผู๎ทาการ
ขอทาน ในสั งคมมีมูล เหตุมาจากผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและ
สั ง คมที่ ไ มํ เ อื้ อ อ านวยตํ อ การด ารงชี วิ ต ที่ ผํ า นมา และประกอบกั บ
เหตุการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่าสํงผลกระทบตํอประเทศไทยเกิดภาวะเลิก
จ๎างปลดและลดการจ๎างงานของภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตทาให๎มีการ
วํางงานของประชาชนจานวนมากตามเมืองใหญํไมํมีงานทาและไมํมี
รายได๎
ด๎วยสถานการณ์ดังที่กลําวมา นับวําเป็นความเสี่ยงที่จะทาให๎
ประชาชนก๎ า วเข๎ า สูํ ก ารเป็ น ผู๎ ด๎ อ ยโอกาส, คนไร๎ ที่ พึ่ ง หรื อ ผู๎ ท าการ
ขอทาน ท าให๎ ต๎ องสํ ง เสริ ม ผู๎ น าและหนํว ยงานในระดั บ ท๎อ งถิ่ น ให๎ มี
ความรู๎เรื่องพระราชบัญญัติการคุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และ
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขอทาน พ.ศ. 2559 และการพั ฒ นา
กลุํมเปูาหมายตามแนวทางศาสตร์พระราชามาสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสัง คม
เพื่อเฝูาระวังปูองกันปัญหาผู๎ด๎อยโอกาส,คนไร๎ที่พึ่งและผู๎ทาการขอทาน
- เพื่อให๎ภาคีเครือขํายนาความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎เฝูาระวังปูองกันปัญหา
ผู๎ด๎อยโอกาส,คนไร๎ที่พึ่งและผู๎ทาการขอทาน
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หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
- ร๎อยละ 80 ของภาคีเครือขํายจานวน 500 คน ได๎รับการ
อบรมความรู๎ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และ
พระราชบัญญัติการคุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
- ร๎อยละ 80 ของภาคีเครือขํายจานวน 500 คน มีความรู๎
ความเข๎าใจ เพื่อเฝูาระวังปูองกันปัญหาคนไร๎ที่พึ่ง,ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ทา
การขอทานในพื้นที่

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7 อาเภอในจังหวัดนครปฐม
-การอบรมให๎ความรู๎ความเข๎าใจภาคีเครือขํายเรื่องพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติการคุ๎มครองคนไร๎ที่
พึ่ง พ.ศ. 2557 และสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมตามแนวทางศาสตร์
พระราชา ในพื้นที่เปูาหมายดาเนินการใน 7 อาเภอ จังหวัดนครปฐม
ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 457,600 บาท /ปี
(สี่แสนห๎าหมื่นเจ็ดพันหกร๎อยบาทถ๎วน)
- ภาคี เ ครื อ ขํ า ย ร๎ อ ยละ 80 ได๎ รั บ ความรู๎ แ ละเข๎ า ใจใน
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติการ
คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่ง พ.ศ.2557

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10.ผลผลิต(output)

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)

- ภาคีเครือขําย นาความรู๎ที่ได๎รับเฝูาระวังปูองกันปัญหาคน
ไร๎ที่พึ่ง,ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ทาการขอทานในพื้นที่
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
ประเทศไทยได๎เข๎าสูํ “สั งคมผู๎สู งอายุ ” ตั้งแตํ ปี พ.ศ.2548
กลําวคือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกวําร๎อยละ 10 ของประชากรทั้ง
ประเทศ สาหรับจังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ.2559 มีประชากรผู๎สูงอายุ
จานวน 135,625 คน คิดเป็นร๎อยละ14.98 และคาดการณ์วําในปี พ.ศ.
2564 จะมีมากถึงร๎อยละ 20 อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงและ
ความเจริญก๎าวหน๎าทางการแพทย์ ทาให๎ผู๎สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น และ
การที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน๎มเพิ่มจานวนขึ้นอยํางรวดเร็ว ทาให๎
ประเทศต๎องมีรายจํายด๎านสวัสดิการเพื่อผู๎สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ครอบครัว
ต๎องแบกรับภาระในการดูแลผู๎สูงอายุมากขึ้น ขณะที่ผู๎สูงอายุเมื่อมีอายุยืน
ยาวจะต๎องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนรายได๎หรือมีรายได๎ไมํเพียงพอแกํ
การดารงชีพ รวมถึงความเสี่ยงจากการเจ็บปุวยด๎วยโรคเรื้อรังตํางๆ และสํวน
หนึ่ งเป็ นผู๎ สู งอายุ ที่ มี ความพิ การหรื อ ทุ พ พลภาพรํ ว มด๎ ว ย ทั้ ง นี้ พบวํ า
ประมาณร๎อยละ 75 ของผู๎สูงอายุในประเทศไทย มีถิ่นที่อยูํอาศัยในชนบท
และสํวนใหญํมีสภาพแวดล๎ อมไมํมีความเหมาะสมปลอดภัย ทาให๎ เกิด
ความเสี่ยงในการดารงชีวิต ซึ่งสอดคล๎องกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่
ให๎ ความส าคั ญ กั บ แนวคิ ด เรื่ อ ง “เมื อ งนํ าอยูํ ของผู๎ สู งวั ย ” นอกจากนี้
ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่ง คือ สภาพครอบครัวไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต จากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว ทาให๎ผู๎สูงอายุต๎อง
อยูํกันตามลาพังขาดผู๎ดูแล
ที่ผํานมาพบวํา มีผู๎สูงอายุจานวนไมํน๎อยขาดโอกาสการเข๎าถึง
บริการสวัสดิการสังคมในด๎านตํางๆ หรือบริการสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให๎
ยั ง ไมํ เ พี ย งพอและครอบคลุ ม และจากสภาพที่ อ ยูํ อ าศั ย ซึ่ ง ไมํ มั่ น คง
แข็ ง แรง พบวํ า ผู๎ สู ง อายุ มั ก จะประสบอุ บั ติ เ หตุ ห กล๎ ม และจะสํ ง ผล
กระทบด๎านอื่นๆ ตามมา ซึ่งสมาชิกในครอบครัว และชุมชนเป็นสํ ว น
สาคัญในการดูแลผู๎สูงอายุ รวมทั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะให๎การ
สํงเสริมสนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือจากภาคีเครือขําย เพื่อให๎
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หัวข้อ

รายละเอียด
ผู๎สูงอายุได๎มีพื้นที่ในการเข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน เชํน การพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยน การถํายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด๎านตํางๆ
จะท าให๎ ผู๎ สู งอายุ ตระหนั กถึ งคุณ คํา และความส าคัญของตนเอง ได๎ใ ช๎
ศักยภาพและพลังของผู๎สูงอายุ สํงผลให๎ผู๎สูงอายุมีการดารงชีวิตอยํางมี
ความสุข โดยมีศักดิ์ศรีและคุณคํา
จากสถานการณ์ ดั ง กลํ า ว สํ ง ผลให๎ ต๎ อ งมี ก ารจั ด บริ ก ารที่
เหมาะสมสาหรับผู๎สูงอายุให๎เพียงพอและครอบคลุม ควบคูํกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุในทุกด๎าน (กาย จิ ต สังคม) ดังนั้น สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีภารกิจ
ด๎านการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมสร๎างความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาคในสังคม การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชน
การให๎ ความคุ๎ มครองทางสั ง คมแกํ ผู๎ ด๎อยโอกาสกลุํ มตํางๆ จึงได๎จัดท า
“โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ” ขึ้น
- แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
วิสัยทัศน์ “ผู๎สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” โดย
1) ประชากรผู๎สูงอายุที่มีสถานภาพดี (สุขภาพดีทั้งกายและจิต
ครอบครัวอบอุํน มีสังคมที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง ได๎รับสวัสดิการและการ
บริการที่เหมาะสม อยูํอยํางมีคุณคํา มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได๎ มีสํวนรํวม มี
โอกาสเข๎าถึงข๎อมูลและขําวสารอยํางตํอเนื่อง)
2) ผู๎ สู งอายุ ที่ ทุ กข์ ยากและต๎ องการการเกื้ อกู ล หากมี การ
ดาเนินการที่เหมาะสม จะชํวยให๎ผู๎สูงอายุเหลํานี้ ดารงชีวิตอยูํในชุมชนได๎
อยํางตํอเนื่อง
3) ครอบครั ว และชุ ม ชนเป็ นสถาบั น หลั ก ในการเกื้อ หนุ น
ผู๎สูงอายุ
4) ระบบสวั ส ดิ ก ารและบริ ก ารจะต๎ อ งสามารถรองรั บ
ผู๎สูงอายุให๎สามารถดารงชีวิตอยูํกับครอบครัวและชุมชนได๎อยํางมีคุณภาพ
5) รัฐจะต๎องสํงเสริมและสนับสนุนให๎เอกชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในระบบบริการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
เป้าหมายการพัฒนา : ศาสตร์พระราชาเพื่อสร๎างภูมิคุ๎ม ทาง
สังคม ชุมชน ครอบครัว บุคคล ให๎ก๎าวทันกับการเปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา
เทิดทูนสถาบัน
ประเด็นการพัฒนา : เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย ลดปัญหา
ครัวเรือนและสิ่งแวดล๎อม สร๎างความเสมอภาค และความเทําเทียม โดย
นาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
- แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2558 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเตรี ยมความพร้ อมของ
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
ประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
มุํงเตรียมความพร๎อมของผู๎ สู งอายุให๎ สามารถดารงชีวิตได๎
อยํางเหมาะสม และพร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด๎านตํางๆ
รวมถึงสํงเสริมการเข๎าถึงบริการสวัสดิการสังคมและสิทธิที่พึงได๎รับตาม
กฎหมาย เพื่อให๎เกิดการคุ๎มครองทางสังคม
เพื่อให๎ผู๎สูงอายุและผู๎พิการที่ประสบปัญหาความเดือดร๎อนด๎านที่อยูํอาศัย
ได๎รับการปรับสภาพแวดล๎อมที่เอื้ออานวยตํอการดารงชีวิตประจาวัน

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

สภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัยและสิ่งอานวยความสะดวกของผู๎สูงอายุและผู๎
พิการได๎รับการปรับปรุง จานวน 35 หลัง

5. พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดนครปฐมทั้ง 7 อาเภอ คือ
อาเภอเมืองนครปฐม อาเภอสามพราน อาเภอดอนตูม อาเภอพุธมณฑล
อาเภอนครชัยศรี อาเภอบางเลน และอาเภอกาแพงแสน

6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู๎รับผิดชอบ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู๎รับผิดชอบ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

การปรับปรุงสภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัย และสิ่งอานวยความสะดวกของ
ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ
1,834,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
กํอสร๎างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและผู๎พิการ
12,880,000 บาท
อาเภอบางเลน
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
อาเภอบางเลน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 14,714,000 บาท /ปี
ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ ได๎รับการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัยและสิ่ง
อานวยความสะดวก ทาให๎ผู๎สูงอายุและผู๎พิการมีสภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัย
ที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
ผู๎ สู ง อายุแ ละผู๎ พิ การ มีส ภาพแวดล๎ อมที่อ ยูํอ าศั ยและสิ่ ง อานวยความ
สะดวกที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล๎อม สร๎างความ
เสมอภาค และความเทําเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง
หลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ

รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government
Center) ของจังหวัดนครปฐม และศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครปฐม
2. ความสาคัญของโครงการหลักการ
ตามที่คณะรักษาความสงบแหํ งชาติ (คสช.) ได๎มีประกาศ ฉบับที่
และเหตุผล
96/2557 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์
ดารงธรรม เพื่อทาหน๎าที่ในการรับเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์ ให๎บริการข๎อมูล
ขําวสาร ให๎คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต๎องการและข๎อเสนอแนะของ
ประชาชน และทาหน๎าที่เป็นศูนย์บริการรํวมตามมาตรา 32 แหํงพระราช
กฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 เพื่ อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานระดั บ จั ง หวั ด และให๎ ก าร
ปฏิบัติงานของสํวนราชการในจังหวัดสามารถให๎บริการประชาชนได๎อยําง
เสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชน
ได๎รับความพึงพอใจ
จั ง หวั ด นครปฐมได๎ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารภาครั ฐ แบบเบ็ ด เสร็ จ
(Government Center) เพื่อให๎บริการแกํประชาชน ณ ศูนย์การค๎า
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครปฐม ณ
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อทาหน๎าที่ในการรับเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์
ให๎บริการข๎อมูลขําวสาร ให๎คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต๎องการและ
ข๎ อ เสนอแนะของประชาชน เพื่ อ แก๎ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร๎ อ นของ
ประชาชน ที่ มี ส าเหตุ จ ากการร๎ อ งเรี ย น ร๎ อ งทุ ก ข์ ได๎ อ ยํ า งรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ และทันตํอสถานการณ์ และทาหน๎าที่เป็นศูนย์บริการรํวม
ตามมาตรา 32 แหํงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เพื่ อ ให๎ ก ารด าเนิ น การของจั ง หวั ด นครปฐมเป็ น ไปอยํ า งมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน และให๎บริการประชาชนได๎
อยํางรวดเร็วทันกับปัญหาความต๎องการของประชาชน จึงจัดทาโครงการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพศู น ย์ บ ริ ก ารภาครั ฐ แบบเบ็ ด เสร็ จ (Government
Center) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครปฐม ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ และสํวน
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ราชการ/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ขึ้น
1) เพื่อให๎แผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอ และสํวนราชการ/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สนองตอบตํอการ
ดาเนินนโยบายพื้นฐานของรัฐ และตอบสนองความต๎องการของประชาชน
ที่มารับบริการ
2) เพื่อให๎การบริหารงานศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ และศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดนครปฐม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความพึงพอใจของประชาชน ร๎อยละ 80
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ของจังหวัด
นครปฐม และศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครปฐม
1. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการบริการภาครัฐ จังหวัดนครปฐม ไปสูํ
Thailand 4.0 งบประมาณ 515,900 บาท
2. จ๎างเหมาลูกจ๎างประจาศูนย์ บริการภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์
การค๎าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา งบประมาณ 360,000 บาท
3. จัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ 607,900 บาท
สานักงานจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,483,800 บาท/ปี
การบริหารงานศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ และศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนครปฐม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประชาชนได๎รับบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
มากยิ่งขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ ใน
กลุํมประชากรเปูาหมายหลัก (KAPs: Key Affected Population)
และกลุํมประชากรที่อยูํในภาวะเสี่ยงและมีโอกาสรับและถํายทอดเชื้อ
เอชไอวีสูง จังหวัดนครปฐม
จากข๎อมูลสถานการณ์ปัญหาเอดส์ ที่มีความชุกการติดเชื้อฯ
ในกลุํมประชากรหลัก KAPs: Key Affected Population)
โดยเฉพาะกลุํมเยาวชนยังคงมีแนวโน๎มสูง ในขณะที่ระบบงบประมาณ
ในปัจจุบันไมํเอื้อตํอการเรํงรัดการดาเนินงานปูองกันอยํางจริงจังและ
ตํ อ เนื่ อ ง งบประมาณในการด าเนิ น การสํ ว นใหญํ เ ป็ น งบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนโลก ภายใต๎โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์
ด๎วยชุดบริการ RRTTR (STAR2) New Funding Request (NFM)
ภายใต๎การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลก (GF) ซึ่งจะ
สิ้นสุดโครงการฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2562)
ภาพรวมสถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี ลักษณะการ
แพรํ ร ะบาดของโรคเอดส์ ใ นประเทศไทยเกิ ด ขึ้ น ในประชาชนวั ย
แรงงานซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ประมาณร๎อยละ ๘๕ ของผู๎ปุวยโรคเอดส์ มีอายุระหวําง ๑๕๔๕ ปี ซึ่งเป็นแรงงาน สาเหตุหลักของการแพรํระบาดเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไมํได๎ปูองกัน สภาวการณ์เจ็บปุวยเรื้อรังของโรคเอดส์
กํอให๎ เกิดการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการทางานทั้งทางรํางกายและ
จิตใจ ที่สาคัญคือการสูญเสียชีวิตกํอนวัยอันควร
ข๎อมูลจากระบบเฝูาระวังการติดเชื้อฯ สะท๎อนให๎เห็นวําแบบ
แผนการระบาด เป็ น ลั ก ษณะของการระบาดที่ ยั ง คงมี อ ยูํ ใ นกลุํ ม
ประชากรทั่วไป แนวโน๎มการติดเชื้อรายใหมํยังไมํลดลง และยังมีการ
ระบาดสูงในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงตํอการติดเชื้ vฯ และ/หรือ
เข๎าถึงบริการปูองกัน ดูแลรักษาได๎ยากประชากรกลุํมเสี่ยงสูงในกลุํม
ประชากรหลัก (KAPs: Key Affected Population) ได๎แกํ พนักงาน
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รายละเอียด
บริก ารหญิง (FSWs) พนักงานบริก ารชาย (MSWs) ชายมี
เพศสัมพันธ์กับชาย (MSMs) รวมถึงสาวประเภทสอง (transgender
persons) ผู๎ใช๎ยาเสพติดด๎วยวิธีฉีด (PWID) กลุํมผู๎ต๎องขัง (Prisoner
Thai and Non Thai) กลุํมแรงงานข๎ามชาติ ( MW ) นอกจากนี้
ข๎อมูลการสารวจวิจัย และข๎อมูลการเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตํอการ
ติ ด เชื้ อ ฯ ในกลุํ ม เด็ ก และเยาวชน ยั ง ได๎ ส ะท๎ อ นให๎ เ ห็ น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่ทาให๎เยาวชนสํวน
หนึ่งมีโอกาสก๎าวสูํสถานการณ์มีพฤติกรรมที่เสี่ยงสูงตํอการติดเชื้อฯ
ดังกลําวข๎างต๎น นับเป็นสัญญาณเตือนให๎ประเทศไทยต๎องระวังวําการ
ระบาดอาจย๎อนกลับมาใหมํหากไมํเรํงรัดดาเนินการควบคุ มปูองกัน
การแพรํระบาดของการติดเชื้อ
การแสดงถึ ง ความมุํ ง มั่ น ของประเทศไทยให๎ ป รากฏแกํ
ประชาคมโลก ในการรํ ว มเป็ น ภาคี ที่ เ ข๎ ม แข็ ง เพื่อ ปู อ งกั น การแพรํ
ระบาดของเอดส์ แ ละการชํ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู๎ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี อ ยํ า ง
เหมาะสมบนหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ตามเปูาหมายการ
ทางานเอดส์ของ UNAIDS ประเทศไทยได๎กาหนดเปูาหมายมุํงไปสูํ
เปูาหมายที่เป็นศูนย์ดังนี้ Thai Getting to Zero.. ZERO ตาม
เปูาหมายการทางานเอดส์ของ UNAIDS
- Zero New Infections: ไมํมีผู๎ติดเชื้อรายใหมํ
- Zero AIDS-related Deaths: ไมํมีผู๎ที่เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์
- Zero discrimination: ไมํมีการเลือกปฏิบัติ
การประชุมระดับสูงสมัชชาสหประชาชาติ พันธะกรณีด๎าน
เอชไอวี ปี 2001,2006,2011 และ2016
• เอดส์ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเปูาหมายที่ 3 ด๎านสุขภาพ
จ า ก 1 7 เ ปู า ห ม า ย ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals : SDG )
• เปูาหมายหยุดยั้งเอชไอวีไมํเป็นปัญหาสาธารณสุขภายในปี
2030 โดยมีเปูาหมายเรํงรัดความสาเร็จปี 2020
สถานการณ์การตั้งครรภ์ไมํพร๎อมในวัยรุํนจังหวัดนครปฐม
(Teenage Pregnancy) เพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแตํปี ๒๕๕๐ ซึ่งมากกวํา
เกณฑ์ ม าตรฐานขององค์ ก ารอนามั ย โลกก าหนดไว๎ สถานการณ์
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ ในจังหวัดนครปฐม พบวํา จานวนผู๎ปุวย
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ ในกลุํมอายุ15–24 ปี มีแนวโน๎มสูงขึ้น และ
สู ง กวํ า คํ า มั ธ ยฐานย๎ อ นหลั ง 5 ปี ( 2556-2560 ) นอกจากนี้
สถานการณ์ที่ประเทศไทยยังต๎องอาศัยแรงงานข๎ามชาติในการทางาน
บางประเภท ซึ่ ง ได๎ มี สํ ว นส าคั ญ ตํ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ประกอบกับการที่จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จึ ง ควรมี ก ารเตรี ย มการระบบสุ ข ภาพส าหรั บ ประชากรข๎ า มชาติ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
โดยรวมกลุํ ม แรงงานข๎ า มชาติ ที่ ป ระกอบอาชี พ ในโรงงาน และ
พนักงานบริการหญิงเป็นประชากรข๎ามชาติในประเทศไทย พบวํามี
จานวนมากและมีอัตราการติดเชื้อฯสูงกวําพนักงานบริการหญิงที่เป็น
คนไทยด๎ ว ยข๎ อ จ ากั ด ด๎ า นภาษาเป็ น อุ ป สรรคตํ อ การเข๎ า ถึ ง ข๎ อ มู ล
ขําวสารและอุปกรณ์ปูองกันการติดเชื้อฯ (พนักงานบริการของจังหวัด
นครปฐม 70% เป็นแรงงานข๎ามชาติ) ประชาชนสํวนใหญํยังไมํทราบ
สถานะการณ์ติดเชื้อเอชไอวี ของตนเองทาให๎เพิ่มโอกาสถํายทอดเชื้อ
ไปให๎คนอื่นโดยไมํตั้งใจ และยังเข๎าสูํระบบการรักษาช๎าเกินไป และ
สถานบริการที่มีอยูํเข๎าถึงยากไมํเป็นมิตร ตั้งอยูํในโรงพยาบาล การ
ให๎บริการไมํตอบสนองความต๎องการของวัยรุํน ระบบการสํงตํอบริการ
จากเครือขํายเชิงรุกเข๎าสูํระบบบริการเชิงรับยังไมํครอบคลุม
ดังนั้นการปรับทัศนะคติเรื่องการใช๎ถุงยางอนามัย ถุงอนามัย
สตรี และสารหลํอลื่น เป็นวิถีชีวิตโดยปกติของประชาชน( Normalize
Condom Use ) ในการปูองกันการตั้งครรภ์ โรคเอดส์ โรคติดตํอทาง
เพศสั ม พั น ธ์ หรื อ ลดความเสี่ ย งจากมะเร็ ง ที่ แ พรํ ผํ า นทางการมี
เพศสัมพันธ์ สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพรวมถึงระบบการจัดการ
เพิ่มการเข๎าถึงการใช๎ถุงยางอนามัยในทุกระดับ
1. เพื่อให๎เยาวชน กลุํมประชากรเปูาหมายหลัก ( KAPs) และกลุํม
ประชากรที่อยูํในภาวะเสี่ยงและมีโอกาสรับและถํายทอดเชื้อเอชไอวี
สูง สามารถเข๎าถึงบริการระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
อยํางทั่วถึง รวมทั้งได๎รับการสํงตํอเข๎าสูํระบบการดูแลรักษาเอชไอวี/
เอดส์ในผู๎ที่มีผลเลือดบวก
2. เพื่อรณรงค์และสร๎างการรับรู๎สาธารณะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปูองกันโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์
1. ครอบคลุมการเข๎าถึงการปูองกัน HIV/STI ( REACH ) ของ
ประชากรเปูาหมายไมํต่ากวําร๎อยละ 87
2. ความครอบคลุมการเข๎าสูํระบบการดูแล ( RECRUIT) ของ
ประชากรเปูาหมายไมํต่ากวํา ร๎อยละ70
3. กลุํมประชากรเปูาหมายได๎รับบริการตรวจเอชไอวี และซิฟิลิสทราบ
ผล (TEST) ร๎อยละ 60
4. กลุํมประชากรเปูาหมายที่ติดเชื้อเอชไอวีและตรวจพบใหมํมีระดับ
CD4 <200 cell/ml น๎อยกวํา 30.0 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. กลุํมประชากรเปูาหมายที่ติดเชื้อเอชไอวีและตรวจพบใหมํได๎รับยา
ต๎านไวรัสฯ(TREAT) ร๎อยละ 85
6. ร๎อยละของผู๎ติดเชื้อฯ ที่มีปริมาณไวรัสฯลดลง < 50 cell/ml (
RETAIN) ร๎อยละ 90
พื้นที่ 7 อาเภอ ในจังหวัดนครปฐม
ขับเคลื่อนการยุติเอดส์และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ ด๎วย
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7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
กระบวนการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain :RRTTR
(มาตรการที่ 1 ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด๎านการปูองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะปฏิรูป ( พ.ศ.2560-2564 ) สูํการ
ปฏิบัติในพื้นที่) ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดบริการสร๎างเสริมสุขภาพและพัฒนาเครือขําย
การทางานเชิงรุก ให๎บริการตรวจเลือด และสํงตํอเข๎าสูํระบบบริการ
รักษาในกลุํมพนักงานบริการทั้งในและนอกสถานบริการ (Freelance)
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง สํงเสริมการเข๎าถึงบริการการปูองกันการติด
เชื้อเอชไอวี/โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ และเข๎าสูํระบบการดูแลรักษา
เพิ่มมากขึ้น จานวนเงิน 120,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การจัดบริการเชิงรุกในรูปแบบตํางๆ เพิ่มการเข๎าถึง
ข๎อมูลขําวสาร บริการให๎การปรึกษา ให๎บริการตรวจเลือด และ
เชื่อมโยงระหวํางบริการเชิงรุกกับสถานพยาบาลของรัฐ ในกลุํม
ประชากรหลัก (KAPs) กลุํมประชากรที่อยูํในภาวะเสี่ยงและมีโอกาส
รับและถํายทอดเชื้อเอชไอวีสูง และกลุํมเยาวชน (Youth) จานวนเงิน
165,200 บาท
กิจกรรมที่ 3 บูรณาการกับสถานศึกษาให๎เยาวชนมีสํวนรํวมใน
การดาเนินงานด๎านการปูองกันเอดส์และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์
จานวนเงิน 510,700 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 795,900 บาท / ปี
(เจ็ดแสนเก๎าหมื่นห๎าพันเก๎าร๎อยบาทถ๎วน)
จังหวัดนครปฐมผํานเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด
1. การติดเชื้อเอชไอวีใหมํและโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ของประชากร
จังหวัดนครปฐมลดลง ( ไมํติด )
2. ผู๎ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดนครปฐมเสียชีวิตลดลง ( ไมํตาย )
3. ไมํมีการรังเกียจและเลือกปฏิบัติผู๎ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดนครปฐม
( ไมํตีตรา )
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบสํงตํอปลอดภัย รวดเร็ว แบบไร๎รอยตํอในจังหวัด
นครปฐม
ตามที่ รัฐบาลได๎จัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) เพื่ อ ใช๎ ใ นการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาประเทศให๎ บ รรลุ ต าม
วิสั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยมีค วามมั่ นคง มั่ ง คั่ง ยั่ ง ยืน เป็ นประเทศ
พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง”
และมอบให๎ทุกสํวนราชการจัดทาแผนงานตามภารกิจหลักของแตํละ
ชํวงระยะเวลาให๎สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครปฐม ได๎จัดทาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ด๎ า นการสาธารณสุ ข ที่ ส อดคล๎ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงสาธารณสุ ข 20 ปี ทั้ ง นี้ ยั ง เชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
จังหวัดนครปฐม คือ บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) โดย
เน๎นการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการ 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) พัฒนา
ศูนย์เชี่ยวชาญด๎านหัวใจ เพื่อรองรับการให๎บริการประชาชนจังหวัด
นครปฐมและจั ง หวั ด ใกล๎ เ คี ย งที่ จ ะไมํ ต๎ อ งเดิ น ทางเข๎ า มารั บ การ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 2) พัฒนาศูนย์
เชี่ยวชาญด๎านการพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อรองรับผู๎ปุวยฉุกเฉินด๎านตํางๆ
เชํน อุบัติเหตุ อุบัติภัย โรคหัวใจวายเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง
ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุํมโรคที่จะต๎องได๎รับการรักษาอยํางเรํงดํวน รวมถึงการ
เพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร๎อมรองรับสถานการณ์ที่ไมํปกติ หรือ
เหตุการณ์วิกฤตที่สาคัญจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 3) พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนครปฐม ซึ่งการจัดบริการด๎าน
สาธารณสุขจะแบํงออกเป็นหลายระดับเชื่อมตํอกันด๎วยระบบสํงตํอ
(Referral System) ตั้งแตํ ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ระดับทุติย
ภูมิ (Secondary Care) และ ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ซึ่ง
เปูาหมายหลักของการจัดบริการสาธารณสุ ข คือ ลดอัตราปุวย ลด
อัตราตาย ลดความแออัดในการรับบริการของผู๎ปุวย ลดระยะเวลารอ
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
คอยของประชาชน และประชาชนเข๎าถึงบริการ อยํางทั่วถึง เป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ า มุํงสูํคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จั งหวัด นครปฐมมุํง เน๎ นพั ฒ นา “ศูน ย์ค วามเชี่ย วชาญระบบ
บริการสุขภาพสูํความเป็นเลิศ (Service Excellence) ด๎านการ
พยาบาลฉุกเฉิน”
การสํ ง ตํ อ ผู๎ ปุ ว ยเป็ น การเคลื่ อ นย๎ า ยผู๎ ปุ ว ยระหวํ า งสถาน
บริการสาธารณสุขหนึ่งไปยังอีกแหํงหนึ่งโดยมี การสํงตํอข๎อมูลอาการ
และเอกสารส าคัญเพื่อการรับบริการดูแลรักษาอยํางตํอเนื่อง เน๎น
ความปลอดภัยของผู๎ปุวย ซึ่งยังคงเป็นปัญหาของทุกๆประเทศอันเกิด
จากความไมํพ ร๎ อ มด๎ า นบุ คลากรอุ ป กรณ์ ส ถานที่ ระบบ ขั้น ตอนที่
ซับ ซ๎อ นยุํง ยาก รวมทั้ งปั ญ หาด๎า นการสื่ อ สารของการสํ งตํ อ ข๎อ มู ล
ระหวํางสถานพยาบาลจากระบบและการรายงานของสถานพยาบาลที่
แตกตํ า งกั น ท าให๎ ข๎ อ มู ล ไมํ ค รบถ๎ ว นและไมํ ชั ด เจน โรงพยาบาล
นครปฐม ซึ่ ง เป็ น แมํ ขํ า ยในการรั บ สํ ง ตํ อ ผู๎ ปุ ว ย ได๎ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของระบบการดูแลผู๎ปุวยขณะเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล
เพื่ อ ลดปั ญ หาตํ า งๆ ดั ง กลํ า วและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การ
บริ การที่ ดีที่ สุ ด ส าหรั บประชาชน เพื่อ การประสานการดูแ ลผู๎ ปุว ย
ระหวํางสถานบริการระดับตํางๆ โรงพยาบาลนครปฐมจึงมีนโยบายให๎
พัฒนาระบบการสํงตํอผู๎ปุวยอยํางมีประสิท ธิภาพ เอื้อประโยชน์ให๎กับ
ผู๎ปุวย สํงผลที่ดีระหวํางสถานบริการแตํละระดับ ลดปัญหาในระบบสํง
ตํอที่มีในปัจจุบัน
1. พัฒนาระบบสํงตํอผู๎ปุวยในจังหวัดนครปฐม ให๎ปลอดภัย รวดเร็ว
แบบไร๎รอยตํอ
2. เพื่อให๎ประชากร นักทํองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมมีความมั่นใจใน
การบริการที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น
1. ระบบแพทย์ทางไกลที่สถานบริการสุขภาพเปูาหมายได๎รับตรงตาม
คุณสมบัติที่กาหนด เพื่อใช๎ในการพัฒนาการสํงตํอผู๎ปุวย
2. ยานพาหนะและขนสํงที่สถานบริการสุขภาพเปูาหมายได๎รับตรง
ตามคุณสมบัติที่กาหนด เพื่อใช๎ในการพัฒนาการสํงตํอผู๎ปุวย
3. ระบบติดตามสัญญาณชีพและสํงตํอผู๎ปุวยฉุกเฉินพร๎อมเครื่อง
กระตุกหัวใจในรถพยาบาลระบบศูนย์กลาง ที่สถานบริการสุขภาพ
เปูาหมายได๎รับตรงตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อใช๎ในการพัฒนาการสํง
ตํอผู๎ปุวย
ดาเนินการในสถานบริการสุขภาพเปูาหมาย ที่ตั้งในพื้นที่ 7 อาเภอ
จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมยํอย 1. จัดหาระบบแพทย์ทางไกล จานวนเงิน 8,000,000
บาท
กิจกรรมยํอย 2 จัดหายานพาหนะและขนสํง จานวน 1 รายการ
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หัวข้อ

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
จานวนเงิน 5,570,500 บาท
กิจกรรมยํอย 3 จัดหาระบบติดตามสัญญาณชีพและสํงตํอผู๎ปุวย
ฉุกเฉินพร๎อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลระบบศูนย์กลาง เครื่อง
ละ 1,200,000 บาท จานวน 12 รายการ จานวนเงิน 14,400,000
บาท
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 27,970,500 บาท
(เจ็ดแสนเก๎าหมื่นห๎าพันเก๎าร๎อยบาทถ๎วน)
ระบบการสํงตํอผู๎ปุวยมีมาตรฐาน
ประชาชนและนักทํองเที่ยวจังหวัดนครปฐมที่มีภาวะฉุกเฉินได๎รับการ
ดูแลและสํงตํออยํางรวดเร็วและมีมาตรฐาน
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
โครงการพัฒนาอาชีพผู๎เคยต๎องราชทัณฑ์
เนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุ ท ธศาสตร์ ด๎ า นการสร๎ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) การสร๎างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม ประเด็น
การพัฒนาจังหวัด เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย ลดปัญหาครัวเรือนและ
สิ่งแวดล๎อม สร๎างความเสมอภาค และความเทําเทียม โดยนาศาสตร์
พระราชามาเป็ น แนวทางหลั ก แผนงาน ศู น ย์ ก ลางเมื อ งศาสตร์
พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงจาเป็นต๎อง
ดาเนินการพัฒนาอาชีพผู๎เคยต๎องราชทัณฑ์
ผู๎เคยต๎องราชทัณฑ์ ที่ได๎รับการปลํอยตัวพ๎นโทษ พ๎นคุม
ประพฤติ พ๎นการฝึกอบรมไมํมีอาชีพ ขาดความรู๎ความสามารถด๎าน
อาชีพ และสถานประกอบการไมํรับให๎ประกอบอาชีพเนื่องจากเคย
ต๎ อ งราชทั ณ ฑ์ ม ากํ อ น ท าให๎ ผู๎ เ คยต๎ อ งราชทั ณ ฑ์ ไ มํ มี ร ายได๎ เ ลี้ ย ง
ตนเองและครอบครัวซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให๎หวนกลับไปกระทา
ความผิดซ้า เป็นปัญหาทางสังคมและความไมํปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนตํอไป ดังนั้น จึงจาเป็นที่สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดนครปฐมต๎องพัฒนาอาชีพให๎กับผู๎เคยต๎องราชทัณฑ์
เพื่อให๎ผู๎เคยต๎องราชทัณฑ์ที่เข๎ารํวมโครงการฯนาความรู๎ไปใช๎เพื่อ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได๎
จานวนผู๎เคยต๎องราชทัณฑ์ที่เข๎ารํวมโครงการฯ ผํานการฝึกอาชีพ
จานวน 280 คน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ฝึกอบรมวิชาชีพ
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หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ

รายละเอียด
สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565)
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 1,290,000 บาท ตํอปี

10. ผลผลิต (output)

ผู๎เคยต๎องราชทัณฑ์ ที่เข๎ารํวมโครงการฯได๎รับการฝึกอาชีพ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

ผู๎เคยต๎องราชทัณฑ์ที่เข๎ารํวมโครงการฯ มีอาชีพตามต๎องการ มี
รายได๎เลี้ยงตนเองและครอบครัว
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แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการสร๎างระบบเอกซเรย์เคลื่อนที่เชิงรุก
จากแผนยุทธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี ด๎านสาธารณสุ ข ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านการบริการเป็นเลิศ ในแผนงานที่ 8การพัฒนา
ตามโครงการเฉลิ มพระเกียรติและพื้นที่ โครงการที่ 32 โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ ตัวชี้วัดอัตราความสาเร็จการรักษาผู๎ปุวยวัณโรค
รายใหมํและกลับเป็นซ้ามากกวําร๎อยละ 90 โดยมีเปูาหมายระยะ 20
ปี ลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคให๎เหลือ 10 ตํอ 100,000คน เมื่อ
สิ้นปี 2597 และมีเปูาหมายตัวชี้วัด เรํงรัดการเข๎าถึงบริการตรวจ
วินิจฉัยในประชากรกลุํมเปราะบางและกลุํมเสี่ยงวัณโรค เชํนผู๎สัมผัส
ผู๎ติดเชื้อเอชไอวี ผู๎ปุวยเบาหวาน ผู๎ต๎องขังและแรงงานข๎ามชาติ ให๎
ครอบคลุม ร๎อยละ 90 และในยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด๎วย
ระบบธรรมาภิบาล แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด๎านการเงินการ
คลัง โครงการที่ 42 ลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทุนซึ่งมาตรการ
สาคัญข๎อ 3 พัฒนาเพื่อให๎ประชาชนผู๎มีสิทธิเข๎าถึงบริการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพอยํางเสมอภาคกัน
จังหวัดนครปฐมเป็นเขตปริมณฑล ประชาชนย๎ายเข๎าย๎าย
ออกอยํางตํอเนื่องเป็นเขตกึ่งเมืองมีทั้งพื้นที่ที่เป็นเขตอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม มีแหลํงสถาบันการศึกษาใหญํๆหลายมหาวิทยาลัย
อีกทั้งยังมีประชากรตํางด๎าว ประชากรแฝงที่เข๎ามาทางานในพื้นที่
จังหวัดนครปฐมมากมาย ปัญหาสาธารณสุขโรคภัยสุขภาพที่ยังเป็น
ปั ญ หาได๎ แ กํ โ รควั ณ โรคจะมี แ ฝงมากั บ การการเคลื่ อ นย๎ า ยของ
ประชากร หรือบางแหํงอยูํที่มีประชากรหนาแนํนเชํนในเรือนจา
โรงพยาบาลนครชั ย ศรี มี น โยบายตรวจสุ ข ภาพเชิ ง รุ ก ใน
หนํ ว ยราชการ โรงงานอุ ต สาหกรรม แรงงานตํ า งด๎ า วในสถาน
ประกอบการ โดยที่สถานประกอบการของอาเภอนครชัยศรีมีจานวน
193 แหํ ง มีพนักงานจานวน 10,338 คนในปีงบประมาณ 2556
โรงพยาบาลนครชัยศรีจัดทาโครงการตรวจสุขภาพเชิง รุกในสถาน
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก

6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ

รายละเอียด
ประกอบการได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหํงชาติ จานวน 20 สถานประกอบการ พนักงานเข๎าถึง
บริการตรวจสุขภาพจานวน 1,746 คนได๎รับการตรวจเอกซเรย์ 6รถ
เอ็กซ์เรย์จ๎างเหมาภายนอกจากเงินโครงการ)จานวน 1,283 คน แตํ
ในปีงบประมาณ 2559 ถึงปีงบประมาณ 2561 ตรวจสุขภาพสถาน
ประกอบการ โดยที่ผํานมามีเฉพาะทีมออกให๎บริการซักประวัติ เก็บ
ข๎อมูล เก็บสิ่งสํงตรวจ สํวนการถํายภาพรังสีทรวงอกต๎องเข๎ามารับ
บริการในโรงพยาบาล ทาให๎ไมํได๎รับความสะดวก ไมํได๎รับบริการ
แบบ One stop service จึงมีสถานประกอบการได๎รับการตรวจ
สุขภาพ 6 แหํงพนักงานเข๎าถึงการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์เพียง
จ านวน 131 คน เพราะเสี ย เวลาท างาน เสี ย คํ า ใช๎ จํ า ยที่ ต๎ อ งใช๎
ยานพาหนะขนพนั ก งานจ านวนมากเข๎ า มารั บ บริ ก ารภายใน
โรงพยาบาล หรือเสียคําใช๎จํายการเดินทาง เป็นภาระทางเศรษฐกิจ
ในการให๎บริการประชาชน
1. เพื่อสร๎างระบบเอกซเรย์เคลื่อนที่เชิงรุก
2. เพื่อให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ
เชิงรุกแบบ One stop service
1. ร๎อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล๎อมและ
สุขภาพ อยํางบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. อัตราความสาเร็จการรักษาผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํและกลับ
เป็นซ้ามากกวําร๎อยละ90
3. การค๎นหาผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํเพิ่มขึ้นร๎อยละ 10
4. เรํงรัดการเข๎าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากรกลุํมเปราะบาง
และกลุํมเสี่ยงวัณโรค เชํนผู๎สัมผัส ผู๎ติดเชื้อเอชไอวีผู๎ปุวยเบาหวาน
ผู๎ต๎องขังและแรงงานข๎ามชาติ ให๎ครอบคลุม ร๎อยละ 90
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และใช๎รํวมกิจกรรมของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
1.จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ พร๎อมเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบ
ดิจิตอลแบบไร๎สาย พร๎อมอุปกรณ์ครบครัน
2.การให๎บริการตรวจวินิจฉัยในประชากรกลุํมเปราะบางและกลุํม
เสี่ยงวัณโรคผู๎ปุวยเบาหวานผูต๎ ๎องขังและแรงงานข๎ามชาติ เชิงรุกนอก
สถานพยาบาล
-โรงพยาบาลนครชัยศรี
-สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 6,100,000 บาท ประจาปีงบประมาณ
2563
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หัวข้อ
9. ผลผลิต (output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
มีระบบเอกซเรย์เคลื่อนที่เชิงรุก ให๎บริการแบบ One stop Service
ประชาชนกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก
แบบ One stop service
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครปฐม
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครปฐม : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนาศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก
แผนงาน : ศูนย์กลางเมืองศาสตร์พระราชา สูํภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตี่ดีของ
ประชาชนจังหวัดนครปฐม
ตามที่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง เปู า หมายที่ 4 ก าหนดให๎ ค นไทยมี
สุขภาพวะที่ดีขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ และตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ด๎านสาธารณสุข ได๎กาหนดยุทธศาสตร์พัฒ นาสูํ ความเป็นเลิ ศใน 4
ด๎าน โดยที่เกี่ยวข๎อง 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านที่ 1 PP&P Excellence คือ
การพั ฒ นาและให๎ ค วามส าคั ญกั บ งานด๎ า นสํ ง เสริ มสุ ข ภาพควบคุ ม
ปูองกันโรคและคุ๎มครองผู๎บริโภค ด๎านที่ 2 Service Excellence คือ
การพัฒนาและให๎ความสาคัญกับระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม
Service Plan และพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ Excellence Center
และตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค เมื อ ง และพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ที่
สอดคล๎องกับแผนชาติ ในวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่
ฐานเศรษฐกิจหลักให๎ขยายตัวอยํางเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จังหวัดนครปฐมถูกกาหนดให๎เป็นเมือง
ศูนย์กลางของภาคกลาง จึงต๎องพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎เป็นเมืองนํา
อยูํ ส าหรั บคนทุ กกลุํ มในสั ง คม โดยจั ด ระบบบริ ก ารทางสั ง คมที่ ไ ด๎
มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐม มี บ ทบาทในการ
สํงเสริมและสนับสนุนให๎สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับจัดบริการที่
ได๎มาตรฐานมีคุณภาพ และครอบคลุมทั้งทางด๎านการสํงเสริมสุขภาพ
การปูองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคด๎านสาธารณสุข เพื่อให๎ประชาชนจังหวัดนครปฐมมีสุขภาพ
และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก าร
ให๎บริการสุขภาพของสถานบริการ พบวําโรงพยาบาลสามพราน ซึ่ง
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รายละเอียด
เป็ น โรงพยาบาลชุ ม ชนขนาดใหญํ (ระดั บ M2) มีป ริ ม าณงานการ
ให๎บริการกลุํมสตรีและทารกแรกเกิดมาก โดยมีจานวนการคลอดมาก
เป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด รองจากโรงพยาบาลนครปฐม จากการ
ให๎บริการในกลุํมสตรีและเด็กนี้ พบวํามีปัญหาการคลอดกํอนกาหนด
แนวโน๎มสูงขึ้น ทารกแรกเกิดน้าหนักน๎อยต่ากวําเกณฑ์บางรายต๎องเข๎า
ตู๎อบ ในปี 2557 – 2559 พบอัตราทารกแรกเกิดน้าหนักต่ากวํา
เกณฑ์ 2,500 กรัม เทํากับ ร๎อยละ 5.71 , 6.08 และ 5.21 ตามลาดับ
(เปูาหมายน๎อยกวํา ร๎อยละ 7) พบปัญหาทารกแรกเกิดมีภาวะขาด
ออกซิเจน ในปี 2557 – 2559 เทํากับ อัตรา 11.94 , 9.93 และ 8.69
ตํอ 1,000 ของการเกิดมีชีพ (เปูาหมายไมํเกิน 25 ตํอ 1,000 ของการ
เกิดมีชีพ) นอกจากนี้ยังพบวํามีอุบัติการณ์ทารกตายในครรภ์กํอนมาถึง
โรงพยาบาล ในปี 2557 – 2559 เทํากับ อัตรา 0.85 , 2.17 และ
2.17 ตํอ 1,000 ของการเกิดทั้งหมด (เปูาหมายน๎อยกวํา 4 ตํอ 1,000
ของการเกิดทั้งหมด) โดยที่สาเหตุสํวนใหญํมาจากการขาดครุภัณฑ์
การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ในการประเมินสภาพทารกในครรภ์และ
การติดตามในทุกระยะของการคลอด รวมถึงการดูแลในหอผู๎ปุวยเด็ก
วิกฤติ
ส าหรั บ กลุํ ม ผู๎ ปุ ว ยอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น นั้ น พบวํ า ในเขต
อาเภอนครชัยศรีและอาเภอดอนตูม ประชาชนและนักทํองเที่ยวผู๎
ประสบอุ บั ติ เ หตุ จ ราจรทางบกหรื อ ฉุ ก เฉิ น ยั ง เข๎ า ถึ ง บริ ก ารทาง
การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ได๎ ไ มํ ส ะดวกและลํ า ช๎ า จากสรุ ป รายงานผลการ
ดาเนินงานของโรงพยาบาลนครชัยศรี พบวํา มีผู๎ ปุว ยเสี ยชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบก ณ จุดเกิดเหตุ ในปี 2558 – 2560 (ตุลาคม
59 - มิถุนายน 60) เทํากับ 9 ราย , 21 ราย (เพิ่มขึ้น เทํากับ 2.4 เทํา)
, และ 18 ราย คิดเป็นอัตรา เทํากับ 9.18 , 17.47 และ 16.67 ตํอ
แสนประชากร (เปูาหมายไมํเกิน 18 ตํอ แสนประชากร) สาเหตุสํวน
หนึ่งมาจากผู๎ได๎รับบาดเจ็บและผู๎ปุวยฉุกเฉิน เข๎าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ได๎ไมํสะดวกรวดเร็วทันการณ์ และไมํครอบคลุม
เนื่องจากรถรับ – สํงผู๎ปุวยและครุภัณฑ์การแพทย์ไมํเพียงพอ
สาหรับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลสนามจันทร์ (รพ.
สต.สนามจั น ทร์ ) อ าเภอเมื อ งนครปฐม เปิ ด ให๎ บ ริ ก ารผู๎ ปุ ว ยและ
ประชาชนทั่วไป ตั้งแตํ ปี พ.ศ.2545 ปัจจุบันยังขาดแคลนครุภัณฑ์
การแพทย์/ครุภัณฑ์สานักงานและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ ประกอบ
กับสถานที่ตั้งของ รพ.สต.อยูํในเขตชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหนํวยงาน
ราชการที่สาคัญ ได๎แกํ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม องค์การบริหาร
สํวนจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารสํวนตาบลสนามจันทร์ บ๎านพัก
คนชราจังหวัดนครปฐม สนามกีฬาจังหวัดนครปฐม โรงเรียนสิริธรราช
วิทยาลัย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมนครปฐม โรงเรียนบ๎านหนอง
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
ขาหยั่ง โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนามจันทร์
ฯลฯ ซึ่งตั้งอยูํฝั่งตรงข๎ามกับโรงพยาบาลนครปฐม โดยมีถนนเลี่ยง
เมืองนครปฐมกั้นกลาง (ผิ ว จราจร 8 เลน) ทาให๎ ประชาชนมีความ
ยากลาบากในการเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลนครปฐม และ
กรณีเกิดอุบัติเหตุ-สาธารณภัย รพ.สต.สนามจันทร์จึงเป็นสถานบริการ
หลั ก ในเขตพื้ น ที่ นี้ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามประสงค์ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
ครุภัณฑ์การแพทย์/ครุภัณฑ์สานักงานและเผยแพรํประชาสัมพันธ์เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพระบบบริการของ รพ.สต.
โดยทางส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐมพร๎ อ ม
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รํวมกันวิเคราะห์สถานการณ์ดังกลําวและเห็น
ความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู๎รับบริการทั้ง 3 กลุํมเปูาหมาย
สาเหตุหลักมาจากข๎อจากัดด๎านครุภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์ที่ไมํ
เพียงพอตํอการให๎บริการแกํกลุํมผู๎ปุวยตํางๆ ที่เพิ่มมากขึ้น การพัฒนา
กระบวนการผลิตยาสมุนไพร และปัญหาการเข๎าถึงระบบบริการ ซึ่ง
หากไมํได๎รับการแก๎ไข จะทาให๎ผู๎ปุวยมีภาวะแทรกซ๎อนหรืออัตราตาย
สูงเพิ่มมากขึ้น การผลิตยาสมุนไพรไมํมีคุณภาพไมํได๎ตามมาตรฐาน
ตลอดจนปัญหาทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐานของสถานบริการที่ไมํได๎รับ
การปรับปรุงซํอมแซม จะสํงผลกระทบตํอคุณภาพของระบบบริการ
ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครปฐม จึงได๎จัดทาโครงการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตี่ดีของประชาชน
จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2563
1. เพื่อให๎โรงพยาบาลสามพรานได๎รับครุภัณฑ์การแพทย์ ในการ
ให๎บริการฝากครรภ์ คลอด และทารกแรกเกิดวิกฤติ
2. เพื่อให๎โรงพยาบาลนครชัยศรีได๎รับครุภัณฑ์การแพทย์ ในการ
ให๎บริการการแพทย์ฉุกเฉินแกํประชาชน และนักทํองเที่ยวในจังหวัด
นครปฐม
3. เพื่อให๎โรงพยาบาลดอนตูมได๎รับครุภัณฑ์การแพทย์ ในการ
ให๎บริการการแพทย์แกํประชาชนและนักทํองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
4. เพื่อให๎ รพ.สต.สนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม ได๎รับครุภัณฑ์
การแพทย์/ครุภัณฑ์สานักงานและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ ใช๎ในการ
ให๎บริการประชาชน และนักทํองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
1. โรงพยาบาลสามพรานได๎รับครุภัณฑ์การแพทย์ตามคุณลักษณะที่
กาหนด เพื่อให๎บริการฝากครรภ์ คลอด และทารกแรกเกิดวิกฤติ
จานวน 31 รายการ
2. โรงพยาบาลนครชัยศรีได๎รับครุภัณฑ์การแพทย์ตามคุณลักษณะที่
กาหนด เพื่อให๎บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จานวน 5 รายการ
3. โรงพยาบาลดอนตูมได๎รับครุภัณฑ์การแพทย์ตามคุณลักษณะที่
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5. พื้นที่เป้าหมาย

6. กิจกรรมหลัก

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
กาหนด เพื่อให๎บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จานวน 5 รายการ
4. รพ.สต.สนามจันทร์ ได๎รับครุภัณฑ์การแพทย์/ครุภัณฑ์สานักงาน
และเผยแพรํประชาสัมพันธ์ตามคุณลักษณะที่กาหนด จานวน 11
รายการ
1.โรงพยาบาลสามพราน
2.โรงพยาบาลนครชัยศรี
3.โรงพยาบาลดอนตูม
4.โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
จัดหาครุภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์สาหรับโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลใน จังหวัดนครปฐม
1. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลสามพราน จานวน 31
รายการ วงเงิน 17,024,300 บาท
2. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลนครชัยศรีได๎รับ จานวน 5
รายการ วงเงิน 2,080,000 บาท
3. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลดอนตูมได๎รับ จานวน 5
รายการ วงเงิน 1,460,000 บาท
4. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์/ครุภัณฑ์สานักงาน และเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์ที่ รพ.สต.สนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จานวน 11
รายการ วงเงิน 562,700 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
งบประมาณจังหวัดนครปฐม 21,127,000 บาท
(ยี่สิบเอ็ดล๎านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน)
1. อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดของโรงพยาบาล
สามพราน น๎อยกวําร๎อยละ 25 ตํอ 1,000 การเกิดมีชีพ
2. อัตราตายทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลสามพราน น๎อยกวํา 4 ตํอ
1,000 การเกิดทั้งหมด
3. ร๎อยละ 70 ของผู๎ปุวยระดับ E1 E2 ของโรงพยาบาลนครชัยศรี
ได๎รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินภายใน 10 นาที ภายหลังได๎รับแจ๎งเหตุ
4. ผู๎ปุวยและประชาชนทั่วไป ได๎รับบริการที่ โรงพยาบาลดอนตูม โดย
ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มาตรฐาน อยํางมีประสิทธิภาพ
5. ผู๎ปุวยและประชาชนทั่วไป ได๎รับบริการที่ รพ.สต.สนามจันทร์
อาเภอเมืองนครปฐม โดยครุภัณฑ์การแพทย์/ครุภัณฑ์สานักงานและ
เผยแพรํประชาสัมพันธ์ที่มาตรฐาน อยํางมีประสิทธิภาพ
1. มารดาและทารกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได๎รับการดูแลรักษาตาม
มาตรฐานในทุกระยะตั้งแตํตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดอยําง
ปลอดภัย ไมํเกิดภาวะแทรกซ๎อน
2. นักทํองเที่ยว ประชาชนทั่วไปผู๎สัญจรผํานจังหวัดนครปฐมรวมทั้ง
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รายละเอียด
ผู๎ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถเข๎าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได๎
สะดวก รวดเร็ว ลดภาวะแทรกซ๎อนและการตายจากอุบัติเหตุจราจร
ทางบกได๎
3. นักทํองเที่ยว ประชาชนทั่วไปผู๎สัญจรผํานจังหวัดนครปฐมรวมทั้ง
ผู๎ปุวยได๎รับการบริการทางการแพทย์ที่ได๎มาตรฐาน ถูกต๎อง รวดเร็ว
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ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
จังหวัดนครปฐม
--------------------การดาเนินการ

ดาเนินการ ไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ

๑) สารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
 มอบให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใด
ทาการศึกษาสารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
 มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ดาเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ทาการศึกษา
สารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ทาหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ได้
ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
 ดาเนินการอื่นตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดาเนินการ............................................
๒) จั ดประชุม หารื อร่ วมกันระหว่ างหั วหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้ งทาการอยู ในจังหวั ด
ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชน เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ตามมาตรา ๕๓/๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา
๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ. ๒๕๕๑
๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดทาและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กาหนด







ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย

(ลงชื่อ)............................................................
(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครปฐม

ภาคผนวก ข

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2565)(ฉบับทบทวน)
หัวข้อ
เป้าหมายการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561–2565)
(พ.ศ. 2561 - 2564)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
(ฉบับทบทวน)
วิสัยทัศน์ “เมืองเกษตรและ
อุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ศาสนา วัฒนธรรม สังคมแห่ง
ความรู้ และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี”
เป้าประสงค์รวม
1. สินค้าเกษตรปลอดภัย
เพิ่มรายได้ภาคการเกษตร
2. ขยายการพัฒนาพื้นที่
ภาคอุตสาหกรรมเป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น
3. การท่องเที่ยวของจังหวัด
เป็นที่รู้จักและเพิ่มรายได้
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มั่นคง ลดการเหลื่อมล้้า
เป็นสังคมแห่งความรู้
5. ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูอย่างเหมาะสม

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน

1. ยกระดับรายได้ของ
 ปรับเปลี่ยนให้ตรง
ประชาชนในจังหวัด ให้มี
ตามกรอบการ
ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน จัดท้าแผนพัฒนา
2. การพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อ
จังหวัด
กระจายความเจริญรองรับ  แสดงให้เห็น
การขยายตัว และสนับสนุน
เป้าหมายที่ชัดเจน
การขยายความเจริญของเมือง ในการพัฒนา
หลวง
จังหวัด
3. ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้าง  สอดคล้องกับ
ภูมิคุ้มกัน ทางสังคม ชุมชน
ยุทธศาสตร์การ
ครอบครัว บุคคล ให้ก้าวทัน
พัฒนา
กับการเปลี่ยนแปลง มีจิต
ระดับประเทศ
อาสา เทิดทูนสถาบัน
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดต่อหัว (Per
Capita GPP) ปี 2564
เท่ากับ 323,824 บาท (ค่า
ฐาน ปี 2558 เท่ากับ289,129
บาท เพิ่มขึ้นปีละ 2%)
2. ดัชนีความก้าวหน้าของคน
(Human Achievement
Index – HAI) จังหวัด
นครปฐม (ด้านการคมนาคม
และการสื่อสาร) มีค่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยภาคกลาง (ข้อมูลปี
2560 ค่าเฉลี่ยภาคกลางมีค่า
ดัชนี = 0.6666 จังหวัด
นครปฐมมีค่าดัชนี = 0.6037)
3. ดัชนีความก้าวหน้าของคน
(Human Achievement
Index – HAI) จังหวัด
นครปฐม อยู่ใน 10 ล้าดับแรก
ของประเทศ (ข้อมูลปี 2560
อยู่ล้าดับที่ 12)

ก้าหนดตัวชี้วัดที่
สามารถวัดค่าได้และ
สอดคล้องตาม
เป้าหมายการพัฒนา
ที่ก้าหนด
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หัวข้อ
ประเด็นการ
พัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561–2565)
(พ.ศ. 2561 - 2564)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
(ฉบับทบทวน)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการห่วงโซ่
คุณค่าสินค้าเกษตร อาหาร
ปลอดภัย และส่งเสริมเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึง
การพัฒนาสินค้าและบริการโดย
ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรมให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานในทุกด้าน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อม
ล้้า และ ส่งเสริมสังคมแห่ง
ความรู้ และสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
พัฒนานครปฐมให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดย
เน้นด้านการขนส่ง
(Transport), เมืองหลวงแห่ง
อาหารและการท่องเที่ยว
(Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy
City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ
(Aging)และบริบทโลก
(Global Content)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้าง
ความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้
สามารถรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและกระจาย
ความเจริญ สร้างความสุข
ให้กับประชาชนในทุกระดับ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา
ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม
สร้างความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียม โดยน้า
ศาสตร์พระราชามาเป็น
แนวทางหลัก

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน
ปรับให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา
ที่ก้าหนด มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยง
กับสภาพปัญหา,
ศักยภาพของพื้นที่

