แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2553
จังหวัดราชบุรี

สํานักงานจังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

ขอมูลทั่วไปของจังหวัดราชบุรี
ดานกายภาพ
จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูในเขตภาคกลางดานตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ 5,196,462 ตาราง
กิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดิน หมายเลขที่ 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศ
เหนือติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใตติดตอกับจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดตอจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวันตกติดตอประเทศพมา มีชายแดนยาว 73 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เปนที่
ราบสูงทางดานตะวันตกและคอยเทเปนที่ราบลุมถึงที่ราบต่ําไปทางตะวันออกมีปริมาณน้ําฝนที่ตกเฉลี่ยใน ป 2551
วัดได 1,007 มิลลิเมตร มีอุณหภูมิอยูระหวาง 19-38 องศาเซลเซียส
ดานการปกครองและประชากร
แบงการปกครองออกเปนการปกครองสวนภูมิภาค และการปกครองสวนทองถิ่นดังนี้การปกครอง
สวนภูมิภาค แบงการปกครองออกเปน 10 อําเภอ 104 ตําบล และ 975 หมูบาน การปกครองสวนทองถิ่น แบงการ
ปกครองออกเปน 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 25 เทศบาลตําบล และ 83 องคการบริหารสวน
ตําบล มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 828,930 คน เปนชาย 405,852 คน หญิง 423,078คน (ขอมูลกรมการ
ปกครอง ณ เดือน กันยายน 2552) จํานวนครัวเรือน 259,711 ครัวเรือน
ดานสังคม
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97.48 นับถือศาสนาคริสต รอยละ 2.06 และนับถือ
ศาสนาอิสลามรอยละ 0.54 สวนสถิติคดีอาชญากรรมของจังหวัด ป 2549 รับแจง 5,797 ราย จับกุมได 6,399 ราย
ป 2550 รับแจง 6,939 ราย จับกุมได 8,075 ราย ป 2551 รับแจง 7,346 ราย จับกุมได 7,871 ราย
การศึกษา
จังหวัดราชบุรีแบงพื้นที่เขตการศึกษาเปน 2 เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ประกอบดวย สถานศึกษาที่อยูในพื้นที่อําเภอ เมือง อําเภอจอม
บึง อําเภอสวนผึ้ง อําเภอปากทอ อําเภอวัดเพลง และอําเภอบานคา มีสถานศึกษา รวม จํานวน 199 แหง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ประกอบดวย สถานศึกษาที่อยูในพื้นที่อําเภอ ดําเนินสะดวก
อําเภอบานโปง อําเภอบางแพ และอําเภอโพธาราม มีสถานศึกษารวม จํานวน 168 แหง
ดานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรีมีโรงพยาบาลของรัฐ 12 แหง โรงพยาบาลเอกชน 8 แหง สถานีอนามัย 162 แหง ดาน
บุคลากร แพทย จํานวน 238 คน ทันตแพทย 43 คน เภสัชกร 95 คน พยาบาล 1,823 คน เจาหนาที่สาธารณสุข
340 คน
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อัตราการเกิดโรคติดตอที่สําคัญ10 ลําดับแรกของจังหวัดราชบุรี
จํานวนผูปวย
โรค
จํานวน(คน)
อัตรา ประชากรแสนคน
1 : โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

9970

1199.1273

2 : PUO

1359

163.4518

3 : โรคเกี่ยวกับปอด

1028

123.6412

4 :ไขหวัดใหญ

930

111.8544

5 : โรคอีสุขอีใส

875

105.2394

6 : โรคเกี่ยวกับเยื่อตา

646

77.6967

7 : มาเลเรีย

610

73.3669

8 : ไขเลือดออก

572

68.7965

9 : อาหารเปนพิษ

511

61.4598

10 : D.H.F.

266

31.9928

ดานการอาหาร
สารพิษตกคางในอาหาร (รอยละของจํานวนอาหารที่ปลอดภัยจากสาร 6 ชนิด)

ลําดับที่

ประเภทสารพิษ จํานวนตัวอยาง
ตกคาง
อาหาร (รายการ)

จํานวนตัวอยางที่ไม
รอยละของอาหาร
พบสารตกคาง
(รอยละ)
(รายการ)

1

บอแรกซ

526

522

99.24

2

ยาฆาแมลง

2,957

2,914

98.55

3

สารเรงเนื้อแดง

20

18

90.00

3,503

3,454

98.6

ดานเศรษฐกิจ
จังหวัดราชบุรี มีอตั ราการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ.2546 – 2551 เฉลี่ยรอย
ละ 5 ตอป เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีพึ่งพิงสาขาการผลิตที่สําคัญคือ สาขาอุตสากรรรม ในป 2551 มีมูลคาการ
ผลิต 108,361.1 ลานบาท เฉลี่ยตอหัวประชากร เทากับ 130,600 บาท
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ดานอุตสาหกรรม
ในป 2552 จั ง หวั ด ราชบุ รี มี โ รงงานอุ ต สาหกรรม จํ า นวน 1,322 โรงงาน จํ า นวนเงิ น ลงทุ น
86,262,980,925 ลานบาท โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรม อาหาร(177 โรงงาน)รองลงมาเปน
อุตสาหกรรมอโลหะ(157 โรงงาน) อุตสาหกรรมขนสง( 144 โรงงาน) อุตสาหกรรมการเกษตร (101 โรงงาน)
และอุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม(100 โรงงาน)
ดานการเกษตรกรรม
มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 1,157,466 ไร พื้นที่ปาประมาณ 1,239,236 ไร และพื้นที่
อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย พื้นที่สาธารณะและพื้นที่อื่นๆ ประมาณ 1,618,728 ไร จังหวัดราชบุรีมีมูลคาการผลิตใน
ภาคเกษตร จํานวน 17,640 ลานบาท ในดานการปศุสัตว มีการผลิตสุกรไดมากที่สุดของประเทศ ประมาณ
1,313,000 ตัว มูลคา 3,940 ลานบาท
ในสวนการประมง จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพในการผลิตกุงกามกราม
จํานวน 10,021.74 ตัน และกุงขาว จํานวน 6,035.17 ตัน
ดานการทองเที่ยว
ลักษณะการทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม แหลงโบราณสถานและวิถี
ชุมชน เปนสําคัญ ป 2551 มีนักทองเที่ยวเขามาประมาณ 1,115,221 คน มีรายไดจากนักทองเที่ยวประมาณ
1,153.49 ลานบาท
สรุปจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดราชบุรี 2551
รายละเอียด
2551
2550
∆(%)
- 5.13
1,175,591
ผูมาเยี่ยมเยือน (คน)
1,115,221
- 4.42
1,206.84
1,153.49
รายได (ลานบาท)
78
78
จํานวนสถานพักแรม (แหง)
2,259
2,259
จํานวนหอง (หอง)
+ 25.58
1.29
1.62
วันพักเฉลี่ย (วัน)
- 24.16
37.04
28.09
อัตราการเขาพักเฉลี่ย
+ 0.63
283,122
284,903
จํานวนผูเขาพักแรม (คนไทย)
จํานวนผูเขาพักแรม
- 23.12
2,158
1,659
(คนตางประเทศ)
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รายละเอียด
2551
2550
∆(%)
จํานวนผูเขาพักแรม (คนไทย
286,562
285,280
+ 0.45
และคนตางประเทศ)
ที่มา สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีพื้นที่ปาเหลืออยูประมาณ ประมาณ 1,239,236 ไร คิดเปน รอยละ 38.16 ของพื้นที่จังหวัด ปาไม
สวนใหญจะอยูในพื้นที่เขาและเทือกเขาตะนาวศรี
พื้นที่ปาไมจังหวัดราชบุรี แบงตามประเภท
ลําดับที่
ประเภทปาไม
พื้นที่ปาไม (ตร.กม.)
1
ปาสงวน
1,864.95
2
วนอุทยาน
4.80
3
ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
117.81
4
พื้นที่เพื่อการอนุรักษและนันทนาการ
0.00
5
พื้นที่การปลูกปาชุมชนและปาเศรษฐกิจ 238.52
6
อุทยานแหงชาติ
0.00
7
เขตรักษาพันธุส ัตวปา
489.31
รวม
2,715.39
ปญหาคุณภาพน้ํา จังหวัดราชบุรี มีแมน้ําสายสําคัญ คือ แมน้ําแมกลอง คุณภาพน้ํามีแนวโนม
ในทางที่ดีขึ้นกลาวคือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําของแมน้ําแมกลองบริเวณที่ไหลผานจังหวัดราชบุรี ป
พ.ศ. 2551-2552 พบวาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําดีขึ้น
ปญหาขยะมู ลฝอย ป 2552 ประชาชนที่อาศัยอยู ในเขตเทศบาล จัง หวัดราชบุรี มีจํา นวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร 280,151 คน ประชากรแฝง 6,111 คน รวมประชากรในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 286,262
คน ปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 259.98 ตันตอวัน หรือ 94,900 ตัน/ป สงผลใหอัตราการผลิตขยะในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรีเทากับ 0.908 กิโลกรัมตอคนตอวัน โดยเทศบาลเมืองราชบุรีมีปริมาณขยะมากที่สุดเทากับ 65 ตันตอวัน
และมีอัตราการผลิตขยะ 1.74 กก./คน/วัน รองลงมาไดแก เทศบาลเมืองบานโปง มีปริมาณขยะ 25 ตันตอวัน และ
เทศบาลตําบลบานเลือก มีปริมาณขยะ 21 ตันตอวัน
ประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดราชบุรี ป 2552
พื้นที่
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
รวมพื้นที่เขตเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ปริมาณขยะ
(ตัน/วัน)
103
156.98
259.98

เก็บขนได
(ตัน/วัน)
103
141.98
244.98

ประสิทธิภาพการเก็บขน
(%)
100
90.44
94.23
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดราชบุรี
ประจําปงบประมาณ 2553
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Strategies) มีเปาประสงค และตัวชี้วัดเปาการพัฒนาแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางมาตรการพัฒนาหรือกลยุทธจังหวัด/กลุมจังหวัด ในระยะ 4 ป ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได
เปาประสงค
1. เพิ่มผลผลิต มูลคา และการจําหนาย สินคาดานการเกษตร และอุตสาหกรรม
2. เพิ่มประสิทธิภาพและความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศและบริการ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. อั ตราการเจริญเติ บโตของผลิตภัณฑมวลรวมในจังหวัด (GPP) ของสาขาเกษตรและสาขา
อุตสาหกรรมไมต่ํากวา รอยละ5 ตอป
2. พื้นที่เกษตรอินทรียขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 10
3. มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมศักยภาพ (อุตสาหกรรมยานยนต) และอุตสาหกรรมใหม
(อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป) เพิ่มขึ้น รอยละ 5
4. ผลิตภาพการผลิตโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมพัฒนาขึ้น ไมต่ํากวาระดับ 3 จากระดับสูงสุด 5
ตลอด 4 ป ของแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี
5. แปลง/ฟารมดานพืชและสัตวน้ําที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น รอยละ 10 ของจํานวน
แปลง/ฟารมที่ไดรับการตรวจรับรองจากกระทรวงเกษตร
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
7. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น
8. มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ12-15 ตอป
9. รอยละของสวนแบงตลาด ทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหมเพิ่มขึ้น
10. แรงงานไดรับการพัฒนายกระดับฝมือใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางภาคการผลิตและ
บริการ
11. จํานวนเครื่องมือทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถูกนํามาใชในการจัดการมลพิษแตละประเภทอยาง
เปนรูปธรรม
12. ปริมาณการคา การลงทุนและการทองเที่ยวภายในกลุมความรวมมือตางๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
13. ลดคาใชจายดานเชื้อเพลิงและลดการใชพลังงาน
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14. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยไมนอยกวา รอยละ 3
15. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัดตามเกณฑมาตรฐานการ
ทองเที่ยวไทย ไมนอยกวา ระดับ 4 จากระดับสูงสุด 5
แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด
1. ผลักดันการผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและอาหารปลอดภัย
2. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3. สนับสนุนการขยายชองทางการตลาดและเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ
4. สรางเสริมศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับกระบวนการผลิต
5. สงเสริมกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาและสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน
7. ผลักดันการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจราชบุรีสูอันดามัน
8. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ กลุมสินคาชุมชนและการสหกรณ
9. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและบริการ
10. สงเสริมการลงทุนของผูประกอบการทั้งในประเทศและจากตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน
เปาประสงค
1. เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดราชบุรี
2. ลดปญหาสังคมของจังหวัด
3. เพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองของประชาชนและชุมชนอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. เด็ ก และเยาวชนได รั บ การพั ฒ นาทั้ ง ร า งกาย สติ ป ญ ญา จิ ต ใจ อารมณ และรู เ ท า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอยางทั่วถึงทุกพื้นที่
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้นจากการลดอาชญากรรมและอุบัติภัย
3. อัตราสวนของผูเสพ/ผูติด/ผูคายาเสพติด ตอจํานวนประชากรลดลง
4. คดีอาชญากรรมและคดีความเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง
5. มีชุมชนปลอดผูมีอิทธิพลและยาเสพติดเพิ่มขึ้น
6. ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง 5 โรค ไดแก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและโรคเนื้องอกราย (มะเร็ง)
7. จํานวนและปญหาผูหลบหนีเขาเมือง และแรงงานตางดาวผิดกฎหมายมีสัดสวนลดลงจาก ป
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แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด
1. ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
2. ปองกันและแกไขปญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
3. ปองกันและขจัดปญหายาเสพติด และปราบปรามผูมีอิทธิพล
4. พัฒนาคุณภาพการบริการขั้นพื้นฐาน
5. สงเสริมสุขภาพอนามัยดวยกิจกรรมทางการแพทย สาธารณสุข และการกีฬา
6. การบริหารจัดการแรงงานตางดาว
7. แกไขปญหาความยากจนและสงเสริมระบบสวัสดิการชุมชนทองถิ่น
8. สงเสริมกระบวนการจัดการองคความรู ศักยภาพ และภูมิคุมกันในชุมชน
9. สงเสริมการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
10. พัฒนาอุทยานแหงความจงรักภักดี
ประเด็นยุ ทธศาสตร ที่ 3 : พัฒนาความอุ ดมสมบูรณและคุณภาพของทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงค
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อเปนฐานที่มั่นคงในการพัฒนาและการดํารงชีวิต
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. มีองคกรชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ 5 ตอป
2. ความสําเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไมต่ํากวาระดับ 4 จากระดับสูงสุด 5
3. มลพิษทุกประเภทและพารามิเตอร อยูในเกณฑมาตรฐาน
4. ระดับความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทและพื้นที่การเกษตร เพิ่มขึ้นจาก
เดิม ไมนอยกวา 1 ระดับ ตอป
5. การใชปุยเคมีและสารเคมีลดลง
แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด
1. สนั บ สนุน กระบวนการมีส ว นร ว มของประชาชนในการป อ งกัน และอนุรั ก ษ ทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. บูรณาการขององคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมการขจัดมลพิษดวยกระบวนการธรรมชาติและชีวบําบัด หรือกระบวนการอื่นที่
เหมาะสม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สรางสรรคสังคมอุดมปญญา
เปาประสงค
บุคลากรทุกภาคสวนมีความรูในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนศูนยการเรียนรูที่ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรูเพิ่มขึ้น ไม
นอยกวา 10 ศูนยตอป (ปจจุบันมีศูนยฯ ตัวอยาง อําเภอละ 1 ศูนย รวม 10 ศูนย)
2. จํานวนสื่อการเรียนรูสําหรับประชาชนเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 1 ชุด ตอป
3. สงเสริมใหสถาบันการศึกษาในจังหวัดมีบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม อยางนอย 20
โครงการ
4. หนวยงานภาครัฐมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ไมนอยกวา รอยละ 20 ของจํานวน
หนวยงานทั้งจังหวัด
5. มีองคกรที่รวมมือจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 2 องคกร ตอป
แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด
1. ผลักดันการจัดการความรูในทุกองคกรทุกภาคสวน
2. สงเสริมการเรียนรูเชิงรูเชิงสหกิจศึกษา
3. พัฒนาเครือขายการเรียนรูและวิทยาลัยชีวิตราชบุรี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการ
เปาประสงค
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและสูระดับมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ประชาชนไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐในจังหวัด
2. หนวยงานในจังหวัดราชบุรีไมนอยกวารอยละ 80 มีระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูงขึ้น
รอยละ 5 ของคะแนนมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. บุคลากรภาครัฐของจังหวัดไมนอยกวารอยละ 70 มีความเปนมืออาชีพ มีความรูคูคุณธรรม มี
ความเปนประชาธิปไตยและมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
4. หนวยงานภาครัฐรอยละ 80 มีประชาชนรวมเปนคณะทํางานไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวน
บุคลากรในคณะทํางานทั้งหมด
5. ระดับการมีสวนของภาคประชาชนในกิจกรรมของพื้นที่เปาหมาย ไมต่ํากวา ระดับ 3
6. หนวยงานภาครัฐ รอยละ 60 มีระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการสูง
7. ประชาชนรอยละ 80 ไดรับขอมูลขาวสารจากภาครัฐ
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8. ระดับคะแนนความโปรงใสของจังหวัดในระดับประเทศไดไมนอยกวา รอยละ 50
9. ระดับการบูรณาการของหนวยงานราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน ในการ
ประสานแผนและการบริการจัดการอยางเปนระบบ ไมต่ํากวา ระดับ 3 จากระดับสูงสุด 5
10. ในปงบประมาณ 2552 เยาวชนและประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง รอยละ 60 มีความรูและ
ตระหนักถึงคุณคาของความเปนประชาธิปไตย และเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป ในปตอๆไป
11. หนวยงานของรัฐไมนอยกวารอยละ 70 สามารถบรรลุผลตามเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540
แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และผลักดันการใชหลักธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน
2. สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการและการตรวจสอบ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงขอมูลภาครัฐดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. บูรณาการการบริหารจัดการองคกรชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น องคกรภาครัฐ และเอกชน
ในการผลักดันความสําเร็จของแผนพัฒนาจังหวัด
5. สงเสริมความรูคูคุณธรรมและหลักการประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : เสริมสรางความมั่นคงของรัฐ
เปาประสงค
คนและชุมชนในพื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน สรางความสัมพันธ และ
ความรวมมือกับสหภาพพมา
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ขยายพื้นที่การจําหนายของตลาดสินคาชายแดนไทย-พมา เพิ่มรอยละ 20 ของพื้นที่เดิม
2. มี ข อ เสนอการปรั บ ปรุ ง เส น ทางสายเศรษฐกิ จ สายฝ ง ทะเลตะวั น ออก ถึ ง ชายแดนพม า
(Western Corridor) 1 ชุด
3. ระดับความขัดแยงในพื้นที่ชายแดนเปนศูนยทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ
4. มี ระบบการพัฒ นาและระบบปอ งกัน เพื่อเสริมสร า งศัก ยภาพคน ชุ ม ชน เพื่อรัก ษาความ
ปลอดภัยพื้นที่ชายแดนอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด
พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจควบคูกับการรักษา
ความมั่นคง
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แผนงานโครงการประจําปงบประมาณ 2553

11
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ประจําป 2553 จังหวัดราชบุรี
ตามราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการบูรณาการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร(พืช สัตวและประมง) ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและตรวจรับรองอาหารปลอดภัย
- ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช สรางตนแบบแหลงผลิต และเชื่อมโยงการผลิต
และการตลาดอาหารปลอดภัย
- ตรวจรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตวปลอดภัย
- อาหารดูแลชุมชน คนราชบุรีสุขภาพดี

2

โครงการพัฒนาการผลิตสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- สงเสริมและบริหารเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดแกเกษตรกรเลี้ยงหมอนไหม
- สงเสริมเกษตรการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
- พัฒนาศูนยตนแบบผลิตภัณฑและวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิค

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. งบ
53

หนวยดําเนินกร

3,379,500
2,629,500 เกษตรจังหวัดราชบุรี
500,000 ปศุสัตวจังหวัดราชบุรี
250,000 สาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี
1,300,000
200,000 เกษตรจังหวัดราชบุรี
900,000 ประมงจังหวัดราชบุรี
200,000 อุตสาหกรรมจังหวัด

3

สงเสริมพัฒนามูลคาผลผลิตสินคาผลิตภัณฑทองถิ่น/ชุมชน

1,000,000 พัฒนาชุมชนจังหวัด

4

ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยมะหาด ต.หนองพันจันทร อ.บานคา

5

โครงการแกไขปญหาและสรางภูมิคุมกันปญหายาเสพติดใหแกสังคม

5,000,000 ชลประทานจังหวัด
ราชบุรี
1,919,900

- กิจกรรมตามหลักสูตรปองกันปญหายาเสพติดใหแกครอบครัวในพื้นที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2

1,000,000 เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
เขต 2

- จัดซื้อชุดตรวจยาเสพติดที่มีคุณภาพสูง

250,000 ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี

- ฝกอบรมผูนําชุมชน “องคกรผูนําหมูบานรวมใจตานภัยยาเสพติด”

199,900 กองพลพัฒนาที่ 1

- สํารวจขอมูล “ความเห็นเกี่ยวกับการแพรระบาดของยาเสพติด” ของประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี และจัดทํารายงานสรุปผล

120,000 สถิติจังหวัดราชบุรี

- จัดกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแกเยาวชนในพื้นที่อําเภอจอม
บึง
- ทูบีนัมเบอรวัน
6

กอสรางทางลาดยางสายบานหวยผาก-บานผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

50,000 อําเภอจอมบึง(กศน.)
300,000 สาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี
5,180,000 ทางหลวงชนบทราชบุรี

12
ลําดับ

7

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. งบ
ฯ53

8

โครงการพัฒนาการจัดการความรูสังคมจังหวัดราชบุรี(มัคุเทศนอย รอยเรื่องเมือง
ราชบุรี)
ปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมสเพื่อเปนอาคารหองประชุมรวมจังหวัดราชบุรี

9

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

หนวยดําเนินกร

319,700 เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
เขต2
5,520,000 สํานักงานจังหวัดราชบุรี
10,000,000 สํานักงานจังหวัดราชบุรี

รวม

33,619,100

13

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ประจําป 2553 จังหวัดราชบุรี

ภายใตแผนปฏิบัตกิ ารไทยเขมแข็ง
ลําดับ
1

2
3

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาการทองเที่ยว

หนวยดําเนินกร

- ถนนสายวัฒนธรรม
- สํารวจออกแบบการเขาชมหัวรถจักรใตแมน้ําแมกลอง
- ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงรุก

1,000,000 วัฒนธรรมจังหวัด
1,000,000 สนจ.
2,000,000 สํานักงานทองเที่ยว

- พัฒนาแหลงทองเที่ยวเขากระโจม

3,300,000 สํานักงานทองเที่ยว

ถนนคนเดิน
โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อชุมชน

460,000 พาณิชยจังหวัด
295,000

- จัดตั้งศูนยซอ มสรางและฝกอาชีพชางไฟฟาเพื่อชุมชนแบบ
เคลื่อนที่
- ฝกอาชีพการมัดยอมและบาติก

120,000 วิทยาลัยเทคนิคโพ
ธาราม
120,000 วิทยาลัยเทคนิคโพ
ธาราม
25,000 อําเภอจอมบึง(กศน.)
30,000 อําเภอจอมบึง(กศน.)

- ฝกอาชีพการเปาแกวสูมาตรฐาน 5 ดาว
- พัฒนาอาชีพนวดแผนไทย เปนสินคา 5 ดาว
4
5

สงเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ฟนฟูวิถีชีวติ ทางน้าํ คลองโพหัก

6

โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ถายทอดความรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาหมูบา นเครือขายโครงการพระราชดําริ
- จัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

7

จัดสรรจาก
เงินกู(SP2)
7,300,000

พัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน ใหมีการเรียนรูอยางบูรณาการใน
ทุกระดับการศึกษา และเชื่อมโยงกับการพัฒนาของชุมชน
- อบรมเยาวชนจิตอาสา
- จัดกิจกรรมการแสดงออกที่สรางสรรคของเด็กและเยาวชน อาทิ
มัคคุเทศกนอยการแขงขันทางวิชาการ

1,140,000 เกษตรจังหวัด
300,000 อ.บางแพ (สภา
วัฒนธรรม)
929,500
229,500 กษ.รบ
100,000 อ.ปากทอ
600,000 อ.จอมบึง(เกษตรอําเภอ)
2,200,100
80,000 ส.เด็กพิการฯ
500,000 สพท.รบ 1

14

8

- ฝกฝนทักษะในการทํางานแกนกั เรียน/นักศึกษา

622,000 จัดหางานจังหวัด

- ครอบครัวอบอุนดวยพระธรรม
- คายทักษะชีวิต
- เขาคายเสริมทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชน

718,400 สนง.พระพุทธศาสนา
200,000 พมจ.
79,700 อ.วัดเพลง

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจ
- อบรมวิชาชีพใหประชาชน
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาชีพแกกลุมแมบาน
- อบรมใหความรูดานความปลอดภัยของแรงงานในสถาน
ประกอบการ
- ศูนยซอมสรางและฝกอบรมวิชาชีพชางไฟฟาเพื่อชุมชนแบบ
เคลื่อนที่
- จัดหนวยบริการดานประกันสังคม หนวยแพทย และดาน
ประกันสังคม ไปใหบริการแกลูกจางในสถานประกอบการ

471,300
145,300 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
40,000 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
150,000 สวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
120,000 วิทยาลัยเทคนิคโพ
ธาราม
16,000 ประกันสังคมจังหวัด

9

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดนัดพบ (OTOM)

1,200,000 โยธาธิการและผังเมือง

10

แกไขปญหา อาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสินของประชาชน
- ฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจชุมชน

4,089,400

- บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการรับแจงแหตุ

11

397,000 ตํารวจภูธรจังหวัด
600,000 ตํารวจภูธรจังหวัด

- ฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจและอาสาสมัครตํารวจ
- จัดตั้งศูนยควบคุมสั่งการปองกันอาชญากรรมในพื้นที่อําเภอ
บานโปง
- ตรวจติดตามสถานบริการ

1,776,000 ตํารวจภูธรจังหวัด
500,000 ตํารวจภูธรจังหวัด

- จัดสายตรวจรถยนต จักรยานยนตออกตรวจในพื้นที่ทเี่ ปนจุด
เสี่ยงเพื่อปองกันปญหาอาชญากรรม

620,000 ตํารวจภูธรจังหวัด

โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริสูหมูบานและชุมชน
- อบรมถายทอดความรูแก กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน
- นําขาราชการและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลศึกษาดูงาน
โครงการตามแนวพระราชดําริ
- อบรมอาชีพระยะสั้นตามโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ

196,400 ปกครองจังหวัด

1,186,000
546,000 ปกครองจังหวัด
50,000 อ.บานโปง
100,000 วิทยาลัยเทคนิคโพ
ธาราม

15
- ฝกอบรมอาชีพซอมเครื่องใชไฟฟาและปรับปรุงระบบไฟฟา
อาคารเรียน
- ปรับปรุงภูมทิ ัศนเขานอย และเขาเจาแมผมหอม

220,000 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
270,000 อ.ปากทอ

12

กอสรางถนนลาดยาง AC เขาสูสวนสมุนไพรในอุทยานแหงความ
จงรักภักดี

1,225,000 อ.เมือง

13

จังหวัดเคลื่อนที่

371,000 ปกครองจังหวัด

14

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวติ คนชรา และคนพิการ

476,600

- อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน

436,600 พมจ.

15

- นําเด็กพิการทางสมองและปญญา
ไปพัฒนาทักษะการอยูรว มกับประชาชนภายนอกสถาน
สงเคราะห
โครงการอาหารปลอดภัย

16

พัฒนาสถานีอนามัย

17

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลตติก บริเวณหมู 9 บานดอนมุงหนา
สนามชนไก

1,999,000 อ.โพธาราม

18

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลตติก บริเวณ หมู 7 สายเขาลวกคอเขา
มุงหนาตําบลหนองตากยา ต.แกมอน อ.จอมบึง

1,999,000 อ.จอมบึง

19

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกสโดยโอเวอรเลย
บริเวณถนนเลียบเลียงคลองชลประทานสาย 1 ซาย 5 ซาย
โครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต บาน
หนองประทุน หมู 8 ต.กรับใหญ อ.บานโปง

1,000,000 อ.บานโปง

กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกส สาย เลียบคลองสงน้ํา หมูที่
3 – หมูที่ 5 ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม
กอสรางถนน คสล. สาย รางเตาอิฐ ตําบลบัวงาม อําเภอดําเนิน
สะดวก
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1,2,3 ตําบลนคร
ชุมน อําเภอบานโปง

1,950,000 ทช.

กอสรางถนน คสล. สาย คลองโรงเรียน หมูที่ 7 ทานัด – หมูที่ 9
ดอนกรวย ตําบลทานัด อําเภอดําเนินสะดวก

1,950,000 ทช.

20
21
22
23
24

40,000 ส.เด็กพิการฯ

135,000 อ.บานคา(สสอ.)
14,800,000 สาธารณสุขจังหวัด

1,893,000 อ.บานโปง

1,950,000 ทช.
1,990,000 อ.บานโปง

16
25

กอสรางถนน คสล. สาย เลียบคลองลํารางตับเปด หมูที่ 11
ตําบลดอนกรวย อําเภอดําเนินสะดวก

1,950,000 ทช.

26

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีตภายในหมูท ี่ 5 ถึง
หมูที่ 6 ตําบลทาผา

3,500,000 อ.บานโปง

27

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีตเลียบทางรถไฟ หมู
ที่ 16 ตําบลทาผา

2,000,000 อ.บานโปง

28

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก สาย คันคลองสงน้ํา
ชลประทาน 1R9L -1R หมูที่ 7 ตําบลนางแกว อําเภอโพธาราม
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลตติก บริเวณ สายหนองใหหวาน

1,950,000 ทช.

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก สาย เลียบคลองสงน้ํา ม5-7
ต.เตาปูน
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก สาย หมูที่ 7 ขุนพิทักษ - ดอน
มะโนรา ตําบลขุนพิทักษ อําเภอดําเนินสะดวก
โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีตบริเวณหลังรานคา
ชุมชน สระโกสินารายณ หมูที่ 19 ตําบลทาผา อ.บานโปง

1,950,000 ทช.

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลตติก บริเวณ สายแซบโรงสาว หมู
11 เชื่อมหมู 1 ตําบลเบิกไพร
โครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต สาย
เลียบคลองชลประทาน หนองประทุน- บานวัดหนองประทุน หมู
11 ต.กรับใหญ
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก สาย เลียบคลองสงน้ํา หมูที่ 7
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม

1,999,000 อ.จอมบึง

29
30
31
32
33
34

35
36

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตเสริมเหล็กจากทาง
หลวงหมายเลข 323 - หมูที่ 3 ตําบลทาผา

37

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค

38

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15
ตําบลทาผา
โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ
ทางรถไฟ ถึงถนนเลียบคลองชลประทานสายใหญ หมูที่ 17
ตําบลทาผา

39

1,999,000 อ.จอมบึง

1,950,000 ทช.
900,000 อ.บานโปง

1,999,000 อ.บานโปง

1,950,000 ทช.
325,000 อ.บานโปง
3,500,000 อ.บานโปง
420,000 อ.บานโปง
1,323,000 อ.บานโปง

17
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู3 เชื่อม หมู 1 อ.โพ
ธาราม
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกส บริเวณถนนเทศบาล
7 อ.บานโปง
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก สาย คันคลองสงน้ํา
ชลประทาน 9L 1R หมูที่ 2 ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม
กอสรางถนน คสล. สาย ซอย 1 หมูที่ 6 – หมูที่ 5 ตําบลทานัด
อําเภอดําเนินสะดวก
โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 2 – หมูที่ 3 บริเวณถนนตัด
ทางรถไฟหมูท ี่ 2 ตําบลทาผา
กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด E 0.6 ม. พรอมบอพัก
ค.ส.ล. บริเวณถนนเทศบาล 8
กอสรางถนนลาดยาง AC สาย คันคลองสงน้ําชลประทาน 9L
1R ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม
กอสรางถนน คสล. สาย ซอยพินิจเจริญ หมูที่ 3 – หมูที่ 5 ตําบล
แพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก

1,000,000 อ.โพธาราม
1,976,000 อ.บานโปง
1,950,000 ทช.
1,950,000 ทช.
1,900,000 อ.บานโปง
1,999,000 อ.โพธาราม
1,063,400 อ.บานโปง
1,950,000 ทช.
1,950,000 ทช.

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีต ตอถนนตําบลปาก
แรต หมูที่ 6 ตําบลทาผา
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลตติก บริเวณ หมู 7 ตําบลชําแระ

1,920,000 อ.บานโปง

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลอง
ชลประทาน
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกสโอเวอรเลยผิวจราจร
บริเวณถนนเทศบาล 5
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกส สายเลียบคลองสงน้ํา หมูที่ 7
บานเขาพระ ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกส สาย เทศบาล 19 ม.2 ต.
หนองโพ
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลทติกส สาย เลียบคลองอูเจริญ
ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก
กอสรางถนน คสล. สาย บานดอนไผ - โรงเข ตําบลดอนไผ
อําเภอดําเนินสะดวก

1,785,000 อ.บานโปง

1,999,000 อ.โพธาราม

1,389,600 อ.บานโปง
1,000,000 ทช.
1,950,000 ทช.
1,000,000 ทช.
1,950,000 ทช.
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โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีตภายในหมูท ี่ 7
ตําบลทาผา เลียบคลองชลประทาน ทางเขาหมูบานหนองคาง
แมว ตําบลทาผา
โครงการติดตั้งการดเรลถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาลตําบล
ทาผา
เสริมผิวถนนลาดยาง สายบานบางปา - เลียบคลองอูเรือ ต.บางปา
อ.เมือง
โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีต หมูที่ 6 ตําบลทาผา
โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบานแหงการเรียนรูตําบลทุง หลวง อ.
ปากทอ
จัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียแกไขน้ําเสียคลองประดู

350,000 อ.บานโปง

1,000,000 อ.บานโปง
1,000,000 ทช.
750,000 อ.บานโปง
600,000 อ.ปากทอ(สภาองคการ
ชุมชน)
1,259,300 สิ่งแวดลอมภาค 8

64

เสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการจัดการคุณภาพน้ําลุม
น้ําแมกลอง
จัดทําไมดดั ปรับปรุงภูมิทัศนเมืองราชบุรี

65

อนุรักษฟนฟูลําหวยเพื่อการเกษตรและอุปโภค

66

คลองสวยน้ําใส อําเภอวัดเพลง

2,400,000 อ.วัดเพลง

67

คลองสวยน้ําใส อําเภอบางแพ

2,000,000 อ.บางแพ

68

ฟนฟูพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ตําบลบานคา อําเภอบานคา

6,700,000 อ.บานคา

69

3,600,000 อ.บางแพ

70

ฟนฟูพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ตําบลวัดแกวและตําบลหัวโพ
อําเภอบางแพ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

71

เสริมสรางความมั่นคงของรัฐในพื้นทีช่ ายแดน

1,246,400

- จัดอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
- จัดปฏิบัติการจิตวิทยาและมวลชนสัมพันธของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน
- อบรมทบทวนยามชายแดนของผูนําและราษฎร
- อบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว

500,000 สนง.ทรัพยากรฯ

300,000 ปกครองจังหวัด
13,770,000 ทรัพยากรน้ําภาค 7

2,555,300 สนจ.

400,000 ปกครองจังหวัด
300,000 ปกครองจังหวัด
346,400 กรมพัฒนาที่ 1
200,000 ทัพพระยาเสือ
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สงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นทีช่ ายแดน
- ศูนยการเรียนรูดานการประมงหนอง ตาดั้งเพื่อพัฒนาแหลง ผลิตอาหารตามแนวชายแดนในพระราชดําริ

671,800
571,800 ประมงจังหวัด

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียนตํารวจตระเวณ
ชายแดน
รวม

100,000 กษ.รบ
146,459,700
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