ลําดั

โครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุป แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยดําเนินการ
สถานที่ดําเนินการ
หมู่

1 พัฒนาระบบน้ําเพื่อการผลิตทางการเกษตร
1.1* ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ม.5 ต.ห้วยไผ่ อ. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ขนาดกว้าง 50 ซม.ลึก
เมืองราชบุรี
เฉลีย่ 50 ซม. ระยะทางยาว 450 เมตร

5

ตําบล
ห้วยไผ่

อําเภอ
เมืองราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี

1.2 ปรับปรุงหนองปากทาง หมู่ 6 ต.อ่างหิน อ.
เมืองราชบุรี เป็นแหล่งเก็บน้ํา

1.ปรับปรุงคันดินยาว 300 เมตร หลังคันดินกว่าง 4
เมตร สูง 1.5 เมตร พร้อมรางและอาคารบังคับน้ํา
2.ขุดลอกหนองปากทางหมู่ 6 ต.อ่างหิน

ตําบลน้ําพุ

1.3* ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยมะหาด
ระยะ2 (ระบบแรงโน้มถ่วง)

ก่อสร้างท่อส่งน้ําประเภทท่อPVC 0.25 เมตร ยาว 3
ก.ม.

หนองพันจันทร์ บ้านคา

2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิต
2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตโค-กระบือ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดําริ

เมือง

11,875,000
1,425,000

โครงการชลประทาน
ราชบุรี

5,700,000

โครงการชลประทาน
ราชบุรี

4,750,000
4,035,800

ฝึกอบรม /สุขภาพโค-กระบือ/พัฒนาบ่อแก๊สชีวภาพ
แบบถุงหมัก/ประเมินผลเกษตรกร

2.2 สนับสนุนเครื่องบดปุ๋ยอินทร์ชีวภาพ

จัดซื้อเครื่องบดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

2.3 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว

จัดงานสาธิตการผลิตข้าวคุณภาพดี /พัฒนาเมล็ด
พันธุ์ดี/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว

2.4 พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวกล้องงอก

- จัดเวทีชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการผลิตข้าวกล้อง
งอก
จัดตั้งกลุ่มพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต/

2.5 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการผลไม้

สงป.อนุมัติ

ดอนคา

ยุทธศาสต์ที่1 ไ

6

เจดีย์หัก

ทุกอําเภอ

ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

บางแพ

อําเภอบางแพ

ทุกอําเภอ

เกษตรจังหวัดราชบุรี

-

เมือง

เกษตรจังหวัดราชบุรี

-

เกษตรจังหวัดราชบุรี

-

เมือง/

-

100,000

หน้าที่ 1

ลําดั

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ
หมู่

2.6 จัดทําแปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว
ของเกษตรกร

การถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต/การจัดทําแปลงเรียนรู้ต้นแบบ

2.7 ผลิตน้ําส้มควันไม้เพื่อพืชผักปลอดสารพิษ
2.8
2.9

2.10
2.11

3
3.1

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตน้ําส้มควันไม้/
ศึกษาดูงานพร้อม
พัฒนาการป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน/
รณรงค์ป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้/งบอํานวนยการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตสับปะรด
แปลงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด เผยแพร่
เทคโนโลยีการผลิตสับปะรด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตสับปะรด
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการ อบรมเกษตรกร / จัดซื้อเครื่องปั้นเมล็ดปุ๋ยอินทรีย์/
ผลิต
จัดซื้อวัสดุการเกษตร
ส่งเสริมเกษตรกรรมผสมผสานและเกษตร
1.ปรับปรุงแปลงสาธิต
อินทรีย์ในโครงการอุทยานแห่งความจงรักภักดี 2.เพาะเห็นนางฟ้าภูฎาน
(หนองมน)
3.เพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ํา
4.เลี้ยงไก่ เป็ด
5.ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก
5.ปรับปรุงถนน/ประปา
6.บํารุงดิน ปุ๋ยหมัก หญ้าแฝก
7.กิจกรรมนาข้าว
โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต
พัฒนาการแปรรูปผักกาดหัวไซโป๊วจากชีวภาพ คิดค้นการดองผักกาดหัวไซโป๊ว เพื่อสุขภาพ/ประชุม
ชี้แจงผู้ประกอบการ/จ้างเหมาพัฒนาสูตรการดอง
ผักกาดหัวไชโป๊ว

ยุทธศาสต์ที่1

ตําบล
7 ตําบล

หน่วยดําเนินการ

สงป.อนุมัติ

อําเภอ
บางแพ

อําเภอบางแพ

263,700

สวนผึ้ง
จอมบึง
อําเภอเมือง
ปากท่อ/
ปากท่อ
จอมบึง สวน
ผึ้ง และ
บ้านโป่ง/
สวนผึ้ง/ปาก

พลังงานจังหวัดราชบุรี

400,000

เกษตรจังหวัดราชบุรี

1,748,200

เกษตรจังหวัดราชบุรี

-

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ราชบุรี
เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี

ปากท่อ /โพ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ธาราม /เมือง

1,093,900
430,000

9,183,400
1,200,000

หน้าที่ 2

ลําดั

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ
หมู่

3.2 พัฒนาระบบการผลิตและรับรองฟาร์มสัตว์น้ํา
(GAP)

อบรมให้ความรู้/ตรวจและรับรองฟาร์ม/ตรวจติดตาม
ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAPแล้ว

3.3 การพัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปสินค้า แปลงสาธิตการผลิตสับปะรดนอกฤดู/อาคารแปรรูป
เกษตร(สับปะรด)แบบครบวงจร
พร้อมวัสดุอุปกรณ์/จัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์ /จัดทํา
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

ตําบล

สงป.อนุมัติ

อําเภอ
ทุกอําเภอ

5

หน่วยดําเนินการ

หนองพันจันทร์ บ้านคา

ประมงจังหวัดราชบุรี

734,000

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี

950,400

3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุ์แพะ- แกะ
เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน

จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ขมรม ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ/จัดอบรม
การดูแลสุขภาพ/ การผสมเทียม /จัดซื้อพ่อแพะพันธุ์

ทุกอําเภอ

ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

-

3.5 พัฒนาการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์
ปลอดภัย
3.6 จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย
3.7 ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัย

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์/ตรวจสอบและออกใบรับรอง
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย จํานวน 3 วัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจัดทําแปลงต้นแบบการ
ผลิตพืช GAP
อบรมเกษตรกร /KM สัญจรเกษตรอินทรีย์
จัดทําแปลงเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ /ติดตามผล
การดําเนินงาน /จัดทําเอกสาร/จัดนิทรรศการ /จัดทํา
ฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์

ทุกอําเภอ

ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

494,400

เมืองราชบุรี เกษตรจังหวัดราชบุรี
ทุกอําเภอ เกษตรจังหวัดราชบุรี

1,320,000

ทุกอําเภอ

เกษตรจังหวัดราชบุรี

-

-จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืช/เฝ้าระวัง ติดตาม
ตรวจวัดวิเคราะห์ /จัดทําฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย
เฝ้าระวัง /แปลงพยากรณ์ศัตรูพืช /ปรับปรุงศูนย์
บริหารบริหารศัตรูพืช

ทุกอําเภอ

เกษตรจังหวัดราชบุรี

1,290,100

3.8 พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้า
เกษตรปลอดภัยด้านพืช เพื่อเข้าสู่ระบบการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์
3.9 ฝ้าระวังการรุกระบาดของศัตรูพืช อัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสต์ที่1

หน้าที่ 3

ลําดั

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ
หมู่

3.10 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูป

ตําบล

อบรมและฝึกปฏิบัติ สมาชิกโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน/
ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้/สนับสนุนปัจจัยการผลิต
วัสดุอุปกรณ์ ในแหล่งเรียนรู้

3.11 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตมะม่วงเพื่อ ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอําเภอ
การส่งออก
บางแพ จํานวน 50 ราย/ศึกษาดูงานกลุ่มส่งออก
มะม่วง/จัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต

ดอนคา

หน่วยดําเนินการ

อําเภอ
เกษตรจังหวัดราชบุรี
จอมบึง /
บ้านโป่ง
ปากท่อ /วัด
เพลง /บางแพ
โ
บางแพ
อําเภอบางแพ

1,034,500

เกษตรจังหวัดราชบุรี

1,500,000

3.12 พัฒนาระบบโลจีสติกส์เพื่อการกระจายการผลิต
(Packing House)
5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพผลิต
สินค้าชุมชน
5.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่ม
แม่บ้าน เกษตรกรทําสวนวัดยางงาม อําเภอ
ปากท่อ
5.6 สร้างศูนย์เรียนรู้และการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า
ของสถาบันเกษตรกร

660,000

1,168,200
จัดซื้อตู้อบแห้งผักและผลไม้/อบรมการบริหารจัดการ
กลุ่ม

วัดยางงาม

ปากท่อ

สหกรณ์จังหวัดราชบุรี

326,700

สร้างโรงเรือน จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุ ในการผลิตก้อน 10
เชื้อเห็ดนางฟ้า/อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม
และการแปรรูปผลิต

เบิกไพร

จอมบึง

สหกรณ์จังหวัดราชบุรี

841,500

7 โครงการขยายช่องทางการตลาด สินค้าชุมชน
7.1 แสดงและจําหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้า
ของดีเมืองราชบุรี
7.2 การแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟร์ของจังหวัด
ราชบุรี

สงป.อนุมัติ

4,500,000
จัดงานแสดงสินค้า/พัฒนาปรับปรุงอาคาร/
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
การเช้าเหมาบู๊ธแอร์เพื่อการจําหน่ายสินค้า

ยุทธศาสต์ที่1

หน้าเมือง

เมืองราชบุรี เกษตรจังหวัดราชบุรี
เมืองราชบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

2,000,000
1,000,000

หน้าที่ 4

ลําดั

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ
หมู่

7.4 ขยายและเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าและ จ้างเหมาจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า
บริการ
ภายในประเทศ (กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด)จํานวน 2
ครั้งๆ ละ 5 วันครั้ง

5

รวม

ตําบล

หน่วยดําเนินการ

สงป.อนุมัติ

อําเภอ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

1,500,000

30,762,400

ยุทธศาสต์ที่1

หน้าที่ 5

บัญชีสรุป แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ลําดั

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ
หมู่

1 โครงการพัฒนาการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และ
การตลาดสินค้าเชิงสร้างสรรค์
1.1 ประชาสัมพันธ์ตราสินค้าจังหวัดเพื่อการเข้าถึง
ตลาดสินค้าเชิงสร้างสรรค์

1.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์งานศิลปะ วัฒนธรรม
และภุมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 หนึ่งอําเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์
1.4 พัฒนารูปแบบตุ๊กตาจากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิด
สร้างสรรค์
1.5 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตําบล

หน่วยดําเนินการ

สงป.อนุมัติ

อําเภอ
3,200,000

- การจัดทําประชาสัมพันธ์ตราสินค้า ผ่าน
สื่อมวลชน/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การบริหารจัดการตราสินค้าในการขอใช้ตรา
สินค้าของผู้ประกอบการ

ทุกอําเภอ

จัดสัมมนา/จัดฝึกอบรมบุคลากรเรื่องศิลปไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรศิลปร่วม
สมัย /ประกวดผลงาน
ค้นหาศักยภาพการผลิตสินค้า/อบรมการผลิต /
ศึกษาดูงาน/สนับสนุนวัสดุ
คิดค้นรูปแบบตุ๊กตาผ้า และตุ๊กตาจากวัสดุเหลือ
ใช้รูปแบบใหม่ /จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/
ประชาสัมพันธ์การจําหน่าย

จังหวัดราชบุรี ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดราชบุรี

-

ทุกอําเภอ

เกษตรจังหวัดราชบุรี

-

บางแพ /โพ
ธาราม /เมือง

อุตสาหกรรมจังหวัด
ราชบุรี

ทุกอําเภอ

พัฒนาชุมชนจังหวัด
ราชบุรี

-

ทุกอําเภอ

พัฒนาชุมชนจังหวัด
ราชบุรี

1,000,000

ประชุมกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
จํานวน 50 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
จํานวน 10
ประชุมกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
จํานวน 50 คน ระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน
งบประมาณ
จัดทําบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จํานวน 10
ผลิตภัณฑ์ ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สํานักงานจังหวัดราชบุรี

1,000,000

๑,๒๐๐,๐๐๐

หน้าที่ 1

ลําดั

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
หมู่

ตําบล

หน่วยดําเนินการ

สงป.อนุมัติ

อําเภอ

2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

5,600,000

2.1* ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และลอยกระทง
2.2 จัดงานวันมะม่วงและของดีอําเภอปากท่อ

จัดทําประชาสัมพันสื่อTV /นสพ./ป้าย ฯลฯ

2.3 จัดงานสัการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
สืบสานประเพณีของดีจอมบึง
2.4 จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานหนังใหญ่วัด
ขนอน

ไม่มีรายละเอียด
จัดการแสดงหนังใหญ่แบบโบราณและการแสดง 4
พื้นบ้าน/จัดซุ้มวัฒนธรรม/งานศิลปะ /จัดซุ้ม
อาหารและเครื่องดื่ม

สร้อยฟ้า

โพธาราม

อ.โพธาราม

300,000

2.5 จัดงานสับปะรดหวานบ้านคา

การจําหน่ายสับปะรดของเกษตรกร/กิจกรรม
ประเพณี วัฒนธรรม สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวใน
พื้นที่ อ.บ้านคา

บ้านคา

บ้านคา

อ.บ้านคา

300,000

อ.บางแพ

1,000,000

ปากท่อ

ปากท่อ

อ.จอมบึง

2.6 สืบสานประเพณีของดีบางแพ
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลองุ่น

ประชาสัมพันธ์/
ปกครองจังหวัดราชบุรี
อ.ปากท่อ

จัดเทศกาลองุ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.ดําเนิน
สะดวก

ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก

3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
3.1 ปรับปรุี่ งศูนย์บริการการท่องเที่ยว บ้านห้วยผาก

ปรับปรุงสภาพศูนย์บริการที่มีอยู่เดิม และปรับ
ต.ห้วยผาก อ.สวนผึ้ง
ภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ
3.2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขึ้นเขา 1.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1
วังสดึง(เขา จปร.)พร้อมลานจอดรถและรางระบาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1.925 ก.ม.
น้ํา ม.1 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี
2.ลานจอดรถ คสล. 20x26.80 เมตร
3.รางระบายน้ํา 50x1,575x.30 เมตร
4.ท่อระบายน้ําขนาด 40 ซม.จํานวน 90 ท่อน
พร้อมบ่อพัก 9 ชุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เขาแร้ง

เมืองราชบุรี

2,000,000
1,000,000
-

1,000,000

ท่องเที่ยวและกีฬา
ั ั การและผัี งเมือง
โยธาธิ

8,954,000
1,500,000

จังหวัดราชบุรี
อ.เมืองราชบุรี

4,104,000

หน้าที่ 2

ลําดั

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
หมู่

ตําบล

อําเภอ

หน่วยดําเนินการ

3.3 ก่อสร้างสะพานบ้านห้วยผาก ม.6 ต.ตะนาวศรี อ.
สวนผึ้ง

ไม่ระบุขนาด

6

ตะนาวศรี

สวนผึ้ง

อ.สวนผึ้ง

3.4 ปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวสายจุดชมวิวห้วย
คอกหมู ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง

ไม่ระบุขนาดการก่อสร้าง

4

ตะนาวศรี

สวนผึ้ง

อ.สวนผึ้ง

3.5* ปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางสาธารณะ ต.ป่า
ไม่ระบุขนาดการก่อสร้าง
หวาย อ.สวนผึ้ง
3.6 สาธิต ผลิตไฟฟ้ากังหันลมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(จุดชมวิวห้วยคอกหมู ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง )
สําหรับให้แสงสว่างสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวจุด
ชมวิวห้วยคอกหมูและการปฏิบัติงานชายแดน
ของ ตํารวจตระเวนชายแดน
3.7 จัดตั้งพุทธมณฑลประจําจังหวัดราชบุรี อ.ดําเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี

ป่าหวาย

สวนผึ้ง

อ.สวนผึ้ง

ต.ตะนาวศรี

อ.สวนผึ้ง

พลังงานจังหวัดราชบุรี

ก่อสร้างอาคารฐานพระอนุพุทธมนฑลประจํา
จังหวัดราชบุรี

ดําเนินสะดวก โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดราชบุรี

4 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

สงป.อนุมัติ
1,500,000
1,850,000
-

6,260,000

4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวน้ําตกบ่อหวี ม.4
บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง

ก่อสร้างลานคอนกรีตทางเดิน/ก่อสร้างป้อมยาม
ก่อสร้างอาคารจําหน่ายสินค้า/ วางท่อน้ํา และ
ขยายเขตไฟฟ้า /ซ่อมแซมศาลาพักนักท่องเที่ยว
/ซ่อมแซมห้องน้ํา/จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายเตือนภายในน้ําตก

4.2* ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกเก้า
โจน
4.3 อุทยานแห่งความจงรักภักดี ต.เกาะพลับพลา อ.
เมือง

ก่อสร้างลานคอนกรีตทางเดิน/ก่อสร้างป้อมยาม
ก่อสร้างอาคารจําหน่ายสินค้า
ก่อสร้างถนนและลานจอดรถยนต์ พื้นที่
๓,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณ
โ
่

ยุทธศาสตร์ที่ 2

4

ตะนาวศรี

สวนผึ้ง

อ.สวนผึ้ง

1,900,000

สวนผึ้ง

สวนผึ้ง

อ.สวนผึ้ง

860,000

โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดราชบุรี

3,500,000

หน้าที่ 3

ลําดั

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
หมู่

4.4 พัฒนาแหล่งน้ําน้ําตกเก้าชั้น ตําบลสวนผึ้ง อําเภอ ก่อสร้างฝายทดน้ํา ขนาด1.50x15 เมตร
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ตําบล
สวนผึ้ง

โครงการชลประทาน
ราชบุรี

อ.บางแพ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดราชบุรี

1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

๐
2,969,500

ยางหัก

1.อบรมให้ความรู้การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แก่ประชาชน
2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า
ที่รองแก้ว ที่รองจาน ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าม่าน ผ้าคลุม
เตียง ฯลฯ
3. จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ :
นิทรรศการ การนําออกจําหน่ายตามงาน
event ของจังหวัด

สงป.อนุมัติ

อําเภอ

5 พัฒนาหมู่บ้าน สินค้าเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับ
การ ท่องเที่ยว
5.1 ปรับปรุงพิพิฑภัณฑ์พื้นบ้านอําเภอบางแพ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ/ปรับปรุงอาคารพร้อม
ตกแต่ง/พัฒนามัคคุเทศน์/ประชาสัมพันธ์/ทํา
โมเดลจําลองพื้นที่
5.2 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จัดจ้างบุคลากร 2 คน/ฝึกอบรมด้านการ
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ท่องเที่ยว-การออกแบบจัดสวน-นันทนาการ
การละเล่นพื้นบ้าน/จัดกิจกรรมรวมพลคนรักป่า
ราชบุรี-อุทยานพรรณไม้ในบทเพลง/จัดทํา
หนังสืองานศิลป์ถิ่นราชบุรี
5.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมกระเหรี่ยงหมู่ที่ 4
ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ
5.4* ก่อสร้างศูนย์การประชุม อําเภอบ้านโป่ง
5.5 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนไทยทรง
ดําตําบลดอนคา อําเภอบางแพ

หน่วยดําเนินการ

ท่าผา

ปากท่อ
บ้านโป่ง

1,500,000

อ.ปากท่อ

-

อ.บ้านโป่ง
อ.บางแพ

550,000

หน้าที่ 4

ลําดั

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
หมู่

5.6 ลานบุญ ลานปัญญา

รวม

2

ดอนคา

สงป.อนุมัติ

อําเภอ

เพื่อเปิดพื้นที่ศาสนสถานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์
ในการเรียนรู้เสริมสร้างความรอบรู้ให้แก่คนใน
ชุมชน ดําเนินการใน 11 วัด 7 อําเภอ

5.6 ส่งเสริมหมู่บ้านโอมสเตย์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดํา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการ หน้าศูนย์
วัฒนธรรมไทยทรงดํา การจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์

5

ตําบล

หน่วยดําเนินการ

บางแพ

วัฒนธรรมจังหวัด

550,000

อ.บางแพ

369,500

26,983,500

ยุทธศาสตร์ที่ 2

หน้าที่ 5

บัญชีสรุป แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ
หมู่

1

ตําบล

หน่วยดําเนินการ

อําเภอ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.8* ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าศูนย์
เด็กเล็กเขาพระเอก ม.8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ
1.9* ปรับปรุงถนนยกระดับ ซอยบัวขาว ม.13 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง
1.10* ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ cape seal สายช่องลาภ-ป่า
พอง ม.3 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา
1.11* ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเจริญสุข 2 ม.1 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก
1.12* ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บุญฤทธิ์ ม.5 ต.ดอน
กรวย อ.ดําเนินสะดวก
1.13* ปรับปรุงสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นพร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเลียบคลองชลประทาน ม.7 ดอนกรวย อ.ดําเนิน
1.14* ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นและเทคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายบ้านโคกแขก ม.8 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนิน

46,013,200

"
"

8

ทุ่งหลวง

13
3

ปากท่อ

ปากท่อ

672,600

ท่าเคย
สวนผึ้ง
หนองพันจันทร์ บ้านคา

อ.สวนผึ้ง
อ.บ้านคา

1,662,500
874,000

"

1

ดอนกรวย

ดําเนินสะดวก

อ.ดําเนินสะดวก

1,710,000

"

5

ดอนกรวย

ดําเนินสะดวก

อ.ดําเนินสะดวก

902,500

"

7

ดอนกรวย

ดําเนินสะดวก

อ.ดําเนินสะดวก

1,425,000

"

8

ดอนกรวย

ดําเนินสะดวก

อ.ดําเนินสะดวก

1,776,500

บ้านเลือก

โพธาราม

อ.โพธาราม

9,500,000

อ.จอมบึง

5,605,000

1.15* ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
(คลอง 11) ม.1-ม.7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร
ระยะทาง 3,500 เมตร
1.16* ปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีตสายเขาหนามหนองสีนวล แอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร
หมู่ 17 บ้านโป่งแก ตําบลด่านทับตะโก อําเภอจอมบึง
ยาว 2,200 เมตร
1.17* ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองหลุมดิน(ฝั่ง
ขวา) ม.3 ต.หลุมดิน อ.เมือง

สงป.อนุมัติ

ขนาด กว้าง....4..เมตร. หนา..
0.15.เมตร ระยะทาง..880..เมตร.

ยุทธศาสตร์ที่ 3

17 ด่านทับตะโก จอมบึง
3

หลุมดิน

เมืองราชบุรี อ.เมืองราชบุรี

1,681,500

หน้าที่ 1

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
หมู่

1.18* ปรับปรุงคันกั้นน้ําโดยยกระดับถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายช่องลาภ - ป่าพอง ม.3 หนองพันจันทร์ อ.
บ้านคา
1.19* ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 4-6 ต.เจดีย์หัก
อ.เมืองราชบุรี

1.21*
1.22*
1.27*

1.28*

1.29*

ผิวจาราจรหนา..0.05..เมตร.กว้าง
5..เมตร.. ระยะทาง..500..เมตร

ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร
ระยะทาง ๕๓๐ เมตร หนา
๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๐ ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นจราจร
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเลริมเหล็ก ม.3 เชื่อมต่อ ม.5 ต.น้ําพุ ขนาด กว้าง..6...เมตร..หนา..0.15..
อ.เมืองราชบุรี
เมตร.ระยะทาง..690 เมตร..
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายเลียบคลองชลประทาน ขนาด กว้าง..6..เมตร..หนา..0.05
ม.3,4 ตําบลปากท่อเชื่อมต่อตําบลวัดยางงาม อ.ปากท่อ
เมตร.ระยะทาง..3,000..เมตรสาย
เลียบคลองชลประทาน
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโคมกิ่งเดี่ยวสายช่องลาภ - ป่าพอง แบบโคมกิ่งเดี่ยว .สูง ...7.. เมตร
ม.3 หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา
จํานวน .42.. ต้นระยะทาง....
1,260..เมตร ระยะห่างต่อต้น
30 เมตร
แบบโคมกิ่งเดี่ยว .สูง ...7.. เมตร
โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะแบบโคมกิ่งเดี่ยว สาย
อรัญญิก ม.4 ต.หลุมดิน อ.เมือง
จํานวน .42.. ต้นระยะทาง....
1,260..เมตร ระยะห่างต่อต้น
30 เมตร ถนนสายอรัญญิก เดิม
เป็นถนนในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลหลุมดิน
โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะแบบโคมกิ่งเดี่ยว ม.5 ต.หลุม แบบโคมกิ่งเดี่ยว .สูง ...7.. เมตร
ดิน อ.เมือง
จํานวน .42.. ต้นระยะทาง....
1,260..เมตร ระยะห่างต่อต้น 30

ยุทธศาสตร์ที่ 3

3

ตําบล

หน่วยดําเนินการ

สงป.อนุมัติ

อําเภอ

หนองพันจันทร์ บ้านคา

อ.บ้านคา

1,566,500

5-6 เจดีย์หัก

เมืองราชบุรี อ.เมืองราชบุรี

1,805,000

3-5 น้ําพุ

เมืองราชบุรี อ.เมืองราชบุรี

2,375,000

3,4 ปากท่อ

ปากท่อ

อ.ปากท่อ

3,325,000

อ.บ้านคา

2,126,100

3

หนองพันจันทร์ บ้านคา

4

หลุมดิน

เมืองราชบุรี อ.เมืองราชบุรี

1,900,000

4-5 หลุมดิน

เมืองราชบุรี อ.เมืองราชบุรี

1,900,000

หน้าที่ 2

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
หมู่

1.30* ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก ในเขต ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง
1.30*
1.32*
1.33*
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8

แบบโคมกิ่งเดี่ยว .สูง ...7.. เมตร
จํานวน .42.. ต้น .เมตร ระยะห่าง
ต่อต้น 30
ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพร้อมระบบกระจายเสียง สายท่าเกษตร - แบบโคมกิ่งเดี่ยว .สูง ...7.. เมตร
วัดอุบลฯ ม.4,5 ต.ท่านัด อ.ดําเนินสะดวก
จํานวน .42.. ต้น .เมตร ระยะห่าง
ต่อต้น 30
ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพร้อมระบบกระจายเสียง สายวัดปรก
แบบโคมกิ่งเดี่ยว .สูง ...7.. เมตร
เจริญ ม.6 ต.ตากลวง อ.ดําเนินสะดวก
จํานวน .42.. ต้น .เมตร ระยะห่าง
ต่อต้น 30
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณ หมู่ 4 ตําบลบางโตนด อ.โพ แบบโคมกิ่งเดี่ยว .สูง ...7.. เมตร
ธาราม จ.ราชบุรี
จํานวน .42.. ต้น .เมตร ระยะห่าง
ต่อต้น 30
โครงการพัฒนาระบบน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 2,3,4,5,6 ต.จอมประทัด อ.วัด
เพลง
ขยายเขตประปาจากการประปาภูมิภาค เขต ๓ หมู่ที่ ๖,
ขยายเขตประปาจากการประปา
8,9, ๑๐ ตําบลวัดเพลง อําเภอวัดเพลง
ภูมิภาคเขต ๓ จากท่อเมน ;
๔ นิ้ว ระยะทาง ๕.๙๘๗
ขยายเขตประปาตําบลอ่างหิน อําเภอปากท่อ
วางท่อเมนขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
ก่อสร้างระบบประปา ฝ.99 บ้านเพชรในฝัน บ้านหินสี หมู่ที่
4 ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ
ก่อสร้างระบบประปา ฝ.99 บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 2
ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ
ก่อสร้างระบบประปาบ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 7 ตําบลยางหัก

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตําบล
สวนผึ้ง

4,5 ท่านัด

หน่วยดําเนินการ

สงป.อนุมัติ

อําเภอ
สวนผึ้ง

อ.สวนผึ้ง

855,000

ดําเนินสะดวก

อ.ดําเนินสะดวก

1,890,500
1,890,500

6

ตาหลวง

ดําเนินสะดวก

อ.ดําเนินสะดวก

4

บางโตนด

อ.โพธาราม

อ.โพธาราม

570,000

อ.วัดเพลง

11,108,000
1,562,000

อ.วัดเพลง

2,900,000

อ.ปากท่อ
อ.ปากท่อ
อ.ปากท่อ

1,000,000
0
0

2,3,4, ต.จอมประทัด วัดเพลง
5,6
๖, วัดเพลง
วัดเพลง
8,9,
๑๐
อ่างหิน
ปากท่อ
อ่างหิน
ปากท่อ
ยางหัก
ปากท่อ
ยางหัก

ปากท่อ

อ.ปากท่อ

0

ยางหัก

ปากท่อ

อ.ปากท่อ

3,000,000

หน้าที่ 3

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
หมู่

2.10 ก่อสร้างถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ก่อสร้างถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค เขตพื้นที่ อ.
บ้านคา จํานวน 8 ถัง

2.11 ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้าน
ชัฏใหญ่ ต.รางบัว อ.จอมบึง
2.12 ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.4 บ้าน
หนองนกกะเรียน ต.รางบัว อ.จอมบึง
4 โครงการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
4.4* ก่อสร้างลานกีฬา “หนึ่งตําบล หนึ่งลานกีฬา” (บริเวณหน้า
สภอ.ปากท่อ) ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ
5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.2* ก่อสร้างศาลาเพื่อฝึกอาชีพผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้าน ม.4 ต.
ยางหัก อ.ปากท่อ
5.12 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1

4
1 มหกรรมวิชาการเด็กและ
เยาวชนสร้างสรรค์ ศิลปหัตถกรรม
และการเรียนรู้สู่อาเซียน
2.สร้างทักษะการรดํารงชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ
3.ส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน
ประถมศึกษา

5.13 การลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน

4

ตําบล

หน่วยดําเนินการ

สงป.อนุมัติ

อําเภอ
บ้านคา

โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด

รางบัว

จอมบึง

อ.จอมบึง

1,323,000

รางบัว

จอมบึง

อ.จอมบึง

1,323,000

ปากท่อ

อ.ปากท่อ

466,000
466,000
3,287,400

ปากท่อ

สาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี
อ.ปากท่อ

ทุกอําเภอ

สพป.รบ.๑

1,319,400

ปากท่อ

ยางหัก

1,968,000

อ.ปากท่อ

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3

60,874,600

หน้าที่ 4

บัญชีสรุป แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ลําดั

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ
หมู่

ตําบล

อําเภอ

หน่วย

สงป.อนุมัติ

ดําเนินการ

1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ํา

2,784,400

1.2 ขุดลอกคลองและกําจัดผักตบชวา

ขุดลอกคลองปากท่อ เชื่อมต่อคลองประดู่ 1,3,7,8 ปากท่อ
กว้าง 14 ม.ก้นคลอง 7 ม. ลึกเฉลี่ย
1.50 ม. ระยะทาง 3,000 เมตร

ปากท่อ

อ.ปากท่อ

1.3 ก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธาร(Check Dam) ตามแนวพระราชดําริ

ก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธาร (Check Dam)
100 ฝาย

ปากท่อ/
บ้านโป่ง/
บ้านคา/
สวนผึ้ง

สนง.ทสจ.รบ.

500,000

1.4 ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ําคลองแควอ้อม

กําจัดผักตบชวา/ส้รางกระบวนการมีส่วน
ร่วม

อ.วัดเพลง

436,400

4 การบริหารจัดการน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง

7,361,000

4.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งกันดินพังลําห้วยภาชี ม.1 ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง
4.2* ขุดลอกคลองบ่อยืมชลประทาน สายใหญ่ 2 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่
4-7 ตําบลลาดบัวขาว
4.3* ขุดลอกคลองบ่อยืมชลประทาน สายใหญ่ 2 ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่
1-3 ตําบลลาดบัวขาว
4.4* ขุดลอกคลองบ่อยืม(หนองตาโทน) หมู่ที่6 บ้านห้วยตาเย็น
4.5* ขุดลอกคลองบ่อยืม(คลองบ้านทุ่งกระถิน) หมู่ที่6 บ้านทุ่งกระถิน

1

4.6 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําหนองน้ําแดง หมู่ที่ 13 ต.รางบัว อ.จอมบึง )

2

1,848,000

รวม

ตะนาวศรี

สวนผึ้ง

อ.สวนผึ้ง

2,000,000

อ.บ้านโป่ง

1,919,100

อ.บ้านโป่ง

1,326,000

อ.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง

1,135,100
980,800

อ.จอมบึง

-

10,145,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4

หน้าที่ 1

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ
หมู่

1.4 สร้างภูมิค้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

1.5 ทักษะวัยใสห่างไกลยาเสพติด

1.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จัดระเบียบสังคมจังหวัดราชบุรี)
1.8 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดราชบุรี)
1.7 ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจอาสา

นักเรียนในสังกัดในระดับช่วงชั้นที่ 2 - 3 และครู
จํานวน 600 คน
- กิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนสีขาว
- กิจกรรมอบรมต้นกล้า รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด
- กิจกรรมอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพ้น ยา
เสพติด
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนใน
จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
- จํานวน 26 โรง ๆ ละ 4 คน จํานวน 104 คน

ตําบล

บ้านโป่ง

ค่าย 5 วัน อบรมกลุ่มเสี่ยง จากอาชีวศึกษา
จํานวน 120 คน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนใน สปป.ลาว สพป.
อุดรธานี /สพป.หนองคาย
สํารวจหมู่บ้านเป้าหมาย/พบปะผู้นําชุมชน/
กําหนดการประชุมประชาคม/คัดกรอง ผู้เสพ ผู้ค้ายา
เสพติดในพื้นทื่ มอบธงครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สงป.อนุมัติ

อําเภอ

1.8 ค่ายพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดประจํา
อําเภอ(10 อําเภอ)
1.9 วิทยาลัยลูกผู้ชาย
1.12 ค่ายนักเรียนอาเซียนกับการป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด
1.13 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการ
ตํารวจโดยใช้หลักการชุมชนเข้มแข็ง

หน่วยดําเนินการ

คลอง
โพธาราม
ตาคต/ท่า
ชุมพล/
้

สพป.เขต 2

184,000

สพม.เขต 8

200,000

บก.อส

432,000

ศพส.จ.รบ.
ศพส.จ.รบ.

200,000
300,000

ศพส.อ.

-

ศพส.จ.รบ.

-

สพป.2

-

อ.โพธาราม

81,000

หน้าที่ 2

บัญชีสรุป แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ
หมู่

1

ตําบล

1.2 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนการ
ดําเนินงานด้านยาเสพติด

1.3 ทักษะวัยใสห่างไกลยาเสพติด

- ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด พื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย สหภาพเมียนมาร์ ในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 60 ครั้ง
- จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวัง และหาข่าว บริเวณแนว
ชายแดนไทย - สหภาพเมียนมาร์ ในพื้นที่รับผิดชอบ
จํานวน 90 ครั้ง
- รวบรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เตรียม
แบบสอบถาม จํานวน 1,200 ชุดการเตรียมกําลังคน
เพื่อการสํารวจ จํานวน 13 ราย
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 13 ราย
- อบรมนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
กิจกรรมอบรมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด จํานวน
3 วัน 2 คืน จํานวน 29 โรง ๆ ละ 4 คน จํานวน
116 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สงป.อนุมัติ

อําเภอ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.1 สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

หน่วยดําเนินการ

ศพส.จ.รบ

2,108,300

สวนผึ้ง /บ้านคา ตชด.137

391,300

ทุกอําเภอ

สถิติฯ

120,000

สพป.เขต 1

200,000

หน้าที่ 1

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ
หมู่

2

ตําบล

หน่วยดําเนินการ

อําเภอ

สนับสนุนการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

2,636,000

2.1 การขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ/ส่งเสริม
พระราชดําริ
อาชีพ/บําบัดทุกข์บํารุงสุขแบบABC/จัดทําบัญชี
ครัวเรือน
2.4 โครงการพระราชดําริฟาร์มตัวอย่าง
2.5 สนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง จ้างเหมาบุคลากร/ผลิตลูกปลาแจกจ่ายให้แก่
บ้านหนองตาดั้งเพื่อพัฒนาเป็น แหล่งผลิต
เกษตรกร/อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/ผลิตอาหารสัตว์
อาหาร(Food Bank )ตามแนวพระราชดําริ
น้ําแบบพื้นบ้าน
โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ั ั มพระเกีี ยรติพระบาทสมเด็จพระ
3.2 จัดกิจใ กรรมเฉลิ
เจ้าอยู่หัว
3.2 บูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายใน
จังหวัดราชบุรี
3.3 การเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ทุกอําเภอ

3,6

ตะนาวศรี สวนผึ้ง

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดราชบุรี
ประมงจังหวัดราชบุรี
ประมงจังหวัดราชบุรี

3

3

สงป.อนุมัติ

2,000,000

300,000
336,000

2,206,600
สํานักงานจังหวัด

500,000

กอ.รมน.รบ.

450,000

จอมบึง / สวนผึ้ง กรมพัฒนาที่ 1
้
่

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 5

1,256,600

6,950,900

หน้าที่ 3

