สรุปผลการพิจารณา ของ สงป.แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เตรียมเข้าวาระ 2-3 สนช.
ลําดับ
ความ
สําคัญ

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

จังหวัดราชบุรี
1 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อ 1. พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชให้ปลอดภัยจากสารพิษ
การส่งออก

หน่วยดําเนินการ

อนุมัติ กิจกรรม)

271,409,700
สนง.เกษตรจังหวัด

6,436,500

3. ส่งเสริมการแปรรูปและรวมกลุ่มเกษตรกร

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกษตร
ปลอดภัย

5 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชุมชน

6 โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด

7 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อ
เพิ่มมูลค่าและการส่งออก

8 Pโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

1. ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อจําหน่ายแบบครบวงจร (1,500,000 สนง.เกษตรจังหวัด
บาท)
2. การพัฒนาเกษตรกรแบบครบวงจร (720,520 บาท)
สนง.เกษตรและสหกรณ์

1,500,000

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก
(1,252,250 บาท)
1. ส่งเสริมระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กับชุมชน OTOP
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร (1,388,000 บาท)
2. เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยก้าว
ไกลสู่ Smart OTOP (6,500,000 บาท)
1. ขยายช่องทางและเพิ่มรายได้ตลาดสินค้าเกษตร OTOP SMEs Biz
club (3,250,000 บาท)
2. ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า Ratchaburi Premium (150,000 บาท)

อําเภอบางแพ

1,252,200

สนง.พลังงานจังหวัด

1,387,900

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

6,500,000

สนง.พาณิชย์จังหวัด

3,250,000

สํานักงานจังหวัดราชบุรี

150,000

3. พัฒนาช่องทางการตลาดเกษตรสีเขียว (2,000,000 บาท)
สนง.เกษตรจังหวัด
4. แสดงและจําหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้าของดีเมืองราชบุรี
สนง.เกษตรจังหวัด
(3,816,000 บาท)
1.พัฒนาและจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ สนง.เกษตรจังหวัด
Zoning
2.ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสินค้าในรูปแบบแปลงใหญ่
4.จัดสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

2,000,000
3,815,900

3. สับปะรดหวานบ้านคา อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (,1000,000
บาท)
4. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี (300,000 บาท)
5. จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานหนังใหญ่ วัดขนอน อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี (950,000 บาท)
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(450,000 บาท)
7. จัดงานวันมะม่วงและของดีอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (1,000,000
บาท)
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(1,000,000 บาท)
9. จัดงานวัฒนธรรมประเพณีไทยตะนาวศรี (1,000,000 บาท)

อําเภอบ้านคา

1,000,000

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี (6,109,250 บาท)

สํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดราชบุรี

1. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(เยาวชนวัยใส ต้านภัยยา
เสพติด) (800,000 บาท)
จังหวัดราชบุรี

1,684,600

อําเภอโพธาราม

300,000

อําเภอโพธาราม

950,000

อําเภอโพธาราม

450,000

อําเภอปากท่อ

1,000,000

อําเภอจอมบึง

1,000,000

อําเภอสวนผึ้ง

1,000,000
5,109,200

11. งานเทศกาลกินกุ้งและของดีอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (950,000 อําเภอบางแพ
13. พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงอนุรักษ์ (1,000,000 บาท)
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

10 3โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

720,500

ศอ.ปส.จ.รบ.

950,000
1,000,000
800,000
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ลําดับ
ความ
สําคัญ

กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

ชื่อโครงการ

หน่วยดําเนินการ

2. กิจกรรมปฎิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข (200,000
บาท)
3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทูบีนัมเบอร์วัน )
(1,654,550 บาท)
11 3ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองตาดั้ง เพื่อ 1. ผลิตลูกปลาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดน จํานวน
พัฒนาเป็นแหล่งผลิตอาหาร (Food Bank) ตาม 600,000 ตัว
2. จัดซื้ออาหารสัตว์น้ําแจกจ่ายแก่เกษตรกร จํานวน 220 กระสอบ
แนวชายแดนในพระราชดําริ
3. อบรมด้านการเพาะเลี้ยง จํานวน 30 ราย
4. ติดตามประเมินผล 10 ครั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี
สนง.ประมงจังหวัด
ราชบุรี

12 โครงการครัวเรือนต้นแบบครัวเรือนแห่งความดีบน 1.ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.สนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย สร้างรายได้ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย
วิถีพอเพียง

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี

อนุมัติ กิจกรรม)

200,000
1,654,500
571,800

2,669,400

3.ติดตาม ประเมินผล

13 3โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชดําริ

สนง.ประมงจังหวัด
- เลี้ยงปลาในกระชัง จํานวน 6 กระชัง
ราชบุรี
- เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ จํานวน 3 บ่อ
- เลี้ยงปลาในบ่อดิน จํานวน 6 บ่อ
- ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําสาธารณะรอบฟาร์มปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ําในแหล่งน้ําสาธารณะ จํานวน 3 แหล่ง

14 3โครงการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดราชบุรีสู่
จังหวัดสุขภาวะอย่างยั่งยืน

- ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสุขภาวะเดือนละ 1 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี
ครั้ง
- สนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามงานระดับอําเภอ (ประชุม
เครือข่ายระดับอําเภอ)
- อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย/ชมรม เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
- พัฒนาระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์/ สื่อสารการดําเนินงานจังหวัด
ราชบุรีสุขภาวะ และระบบการ กํากับติดตามการดําเนินงานออนไลน์
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานจังหวัดราชบุรีสุขภาวะอย่าง
ยั่งยืนและถอดบทเรียนปีละ 1 ครั้ง
- จัดมหกรรมจังหวัดราชบุรีสุขภาวะ เพื่อรณรงค์ สร้างกระแส

15 3ปรับปรุงคุณภาพน้ําแม่น้ําแม่กลองและคูคลอง 1) สํารวจข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ
สาขาเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย 2) เก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง และตรวจวัดพารามิเตอร์ภาคสนาม และทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

๑ กีฬาเพื่อผู้สูงวัย เสริมสร้างกายใจแข็งแรง
16 3โครงการเสริมสร้างภาวะสูงวัยอย่างมี
คุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ (Productive ๔ ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
๓ ค่าย Active Aging
Aging)

สนง.พัฒนาสังคม ฯ
จังหวัด

304,600

2,450,000

551,800

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
3) วิเคราะห์และแปลผล
4) ประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียพร้อมแนะนําปรับปรุง
ระบุให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับพื้นที่และฐานะของ
ผู้ประกอบการ ตามข้อมูลจาการสํารวจและผลการวิเคราะห์น้ําทิ้ง
5) จัดประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้นําชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2,000,000

๒ ส่งเสริมการทํางานและการมีรายได้ของผู้สูงอายุ

18 Pโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และน้ําท่วม

2. ก่อสร้างท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 4 ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบ้านโป่ง
(643,000 บาท)

อําเภอบ้านโป่ง

630,200

3. ขุดลอกลําห้วยอีโป่ง หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง เชื่อมหมู่ที่ 14 บ้านห้วย
ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบ้านโป่ง (323,000 บาท)
4. ขุดลอกลําห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 ตําบลเขาขลุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี (1,470,000 บาท)
จังหวัดราชบุรี

อําเภอบ้านโป่ง

316,600

อําเภอบ้านโป่ง

1,440,600
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ลําดับ
ความ
สําคัญ

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

หน่วยดําเนินการ

อําเภอบ้านโป่ง

1,960,000

6. กําจัดผักตบชวาในลําคลอง คลองระบายน้ําท่าผา-บางแก้ว (1 ซ้าย 6 อําเภอบ้านโป่ง
ซ้าย) หมู่ที่ 5,6 ตําบลกรับใหญ่ เชื่อมต่อตําบลท่าผาและตําบลปากแรต
อําเภอบ้านโป่ง (230,000 บาท)

230,000

อําเภอปากท่อ

643,900

5. ขุดลอกคลองระบายน้ําและกําจัดวัชพืช หมู่ที่ 4,5,6 และหมู่ที่ 15
ตําบลหนองกบ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (2,000,000 บาท)

8. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปาบ้านเหล่ามะละกอ หมู่ 15
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ (657,000 บาท)

9. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายหนองโก – ซอนต้า หมู่ 2 ตําบลหนอง อําเภอบ้านคา
พันจันทร์ อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (425,900 บาท)
10. ขุดลอกลําห้วยเล็ก พร้อมสร้างฝายชะลอน้ํา หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านคา อําเภอบ้านคา
(2,000,000 บาท)
อําเภอบ้านคา
11. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายทุ่งมะลิคร้อ-หนองโก หมู่ 2 ตําบล
หนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา (425,900 บาท)
อําเภอจอมบึง
16. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปาบ้านรางกัญชา หมู่ที่ 3
ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง (802,500 บาท)
17. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหวายน้อย หมู่ที่ ๓ บ้าน อําเภอสวนผึ้ง
ผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง (4,653,000 บาท)
23. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปาบ้านด่านทับตะโก หมู่ที่ 1
อําเภอจอมบึง
(1,226,300 บาท)
24. ก่อสร้างฝายน้ําล้น มข.2527 บ้านโป่งแก หมู่ที่ 17 (1,573,900 บาท)
อําเภอจอมบึง
25. ก่อสร้างฝายเก็บน้ํา หมู่ที่ 8 ตําบลเขาขลุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด อําเภอบ้านโป่ง
ราชบุรี (1,039,800 บาท)
28. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขาหัวแดงพร้อมระบบส่งน้ํา ต.ยางหัก ต.ปาก โครงการชลประทาน
ราชบุรี
ท่อ(18,000,000 บาท)
32. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําอ่างเก็บน้ําบ้านพุแคน ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง โครงการชลประทาน
ราชบุรี
(16,000,000 บาท)

19 3โครงการส่งเสริมการพัฒนาจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

อนุมัติ กิจกรรม)

- ประชุมชี้แจงและกํากับติดตามงาน/ถอดบทเรียน
- พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในหน่วยบริการสาธารณสุข
- สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ รวม 31 แห่ง

417,400
1,960,000
417,400
786,500
4,560,000
1,201,800
1,542,500
1,019,100
17,640,000
11,760,000

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
ราชบุรี

4,900,000

20 3โครงการปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยทาง 1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายด่านทับตะโก - หนองไผ่ ต ด่านทับตะโก อ. แขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี
จอมบึง จ.ราชบุรี (1,469,990 บาท)
ถนน

1,469,900

2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย หุบกระท้อน - พุตะเคียน ต.แก้มอ้น อ.
จอมบึง จ.ราชบุรี (1,470,000 บาท)
3. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย ทุ่งแหลม - หุบพริก ต.ด่านทับตะโก อ.
จอมบึง จ.ราชบุรี (1,470,000 บาท)
5. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณริมคลองชลประทาน) หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,10,11 ตําบลนครชุมน์ อําเภอบ้านโป่ง (2,000,000 บาท)

แขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี
แขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี
อําเภอบ้านโป่ง

อําเภอบ้านโป่ง
6. ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตําบลสวนกล้วย
อําเภอบ้านโป่ง (394,630 บาท)
7. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตําบลหิน อําเภอเมืองราชบุรี
กอง อําเภอเมืองราชบุรี (4,041,100 บาท)
8. ก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 3 ตําบลสวนกล้วย อําเภอบ้านโป่ง
(1,891,600 บาท)
จังหวัดราชบุรี

อําเภอบ้านโป่ง

1,470,000
1,470,000
2,000,000
394,700
4,041,100

1,891,600
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ลําดับ
ความ
สําคัญ

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

21 3โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน 1.ฐูรณาการจัดบริการภาครัฐ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อ

หน่วยดําเนินการ

อนุมัติ กิจกรรม)

ที่ทําการปกครองจังหวัด

750,000

22 3โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนว
ชายแดน

-ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ๒ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระ
ยาเสือ
รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน
- จัดการพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน ๒ ครั้ง
- จัดกิจกรรมปลูกป่า โครงการผืนป่าอาเซียน จํานวน ๒ ครั้ง

500,000

23 3โครงการใต้ร่มพระบารมี ชาวราชบุรีบนวิถี
พอเพียง

1. ประชุมคัดเลือกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ฯ จํานวน 50 หมู่บ้าน
2. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นําหมู่บ้าน
3. ฝึกอบรมครอบครัวตัวอย่างในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. สนับสนุนอาชีพทางเลือกบนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับหมู่บ้าน
จํานวน 50 หมู่บ้าน
5. สนับสนุนอาชีพทางเลือกบนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับหมู่บ้าน
จํานวน 50 หมู่บ้าน
ั วจราจรลาดยางแอสฟั
ํ ็ใ
ํ ลิ ท์ติกคอนกรี
่ ้ ต สายโป่ิ งใหญ่ -ี บ้า้นพุ
1. ถนนผิ

ลดความเหลื่อมล้ํา จํานวน 10 ครั้ง
2. จัดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการตรวจรักษา แก่
ประชาชน
3. จัดหาและทําการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุอาหาร(ถุงยังชี) ให้แก่
ผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทางสังคม
จํานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 200 ชุด (ที่ทําการปกครองจังหวัดจัดซื้อ 100
ชุด และสมทบด้วยถุงยังชีพของ เหล่ากาชาดจังหวัด 100 ชุด )
4.การมอบพันธุ์ปลาน้ําจืดต่างๆ ให้แก่หมู่บ้านชุมชน

25 3โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวราชบุรี

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี

5,000,000

อําเภอบ้านคา

3,709,300

2. ถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเหมืองปะติ หมู่ 14
บ้านพุบอนกลาง ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ขนาด
กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร(3,032,000 บาท)

อําเภอบ้านคา

2,971,400

3. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหนองธง-บ้านคา หมู่ที่ 7 บ้านหนองธง ตําบลหนองพันจันทร์
อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,360 เมตร
(11,276,000 บาท)
4. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (ซอยผู้ช่วยหยัด) ตําบล
หนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,720 เมตร (5,772,000 บาท)
6. ปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหมี – บ้าน
กล้วย ล็อก 2 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 784 เมตร (2,751,000 บาท)
7. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รร.สินแร่สยาม – ห้วยน้ําใส
หมู่ที่ 3 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,906
เมตร (9,300,000 บาท)
8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยคลุม-นาขุนแสน หมู่ที่
6 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,803 เมตร
(12,200,000 บาท)
9. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าพ่อมะขามเอน –
หนองกลางเนิน หมู่ที่ 9 ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 1,000 เมตร (3,485,000 บาท)

อําเภอบ้านคา

11,050,500

อําเภอบ้านคา

5,656,600

อําเภอสวนผึ้ง

2,696,000

อําเภอสวนผึ้ง

9,114,000

อําเภอสวนผึ้ง

11,956,000

อําเภอสวนผึ้ง

3,415,300

ชะเอม (ช่วงที่ 2) หมู่ 5 บ้านพุบอนบน ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,250 เมตร (3,785,000
บาท)

จังหวัดราชบุรี
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สําคัญ

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สําคัญ
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หน่วยดําเนินการ

อนุมัติ กิจกรรม)

27 3โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม

10. ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบัวขาว หมู่ที่ 13 ตําบลท่า
เคย อําเภอสวนผึ้งขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 776 เมตร (6,674,000
บาท)
17. ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ช่องมะกล่ํา - เขาวังสะดึงษ์ ต.เกาะ
พลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,000
เมตร (4,000,000 บาท)
1. จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
- การจัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของส่วน
ราชการ ๓ ครั้ง - การประกวดโครงงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน นักศึกษา จํานวน ๒ ระดับ (ระดับมัธยมศึกษา,
ระดับอุดมศึกษา)
- จัดอบรมการทําหนังสั้น ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน
(500,000บาท)

อําเภอสวนผึ้ง

6,540,600

แขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี

3,920,000

วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

500,000

29 3โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน(กม) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
อํานวยความเป็นธรรมระดับพื้นที่

ฝึกอบรมและสัมมนาให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ภารกิจ
ที่ทําการปกครองจังหวัด
แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอํานวยความเป็นธรรมใน
ระดับพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช.

400,000

31 3โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1. อบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางแก่ ทรัพยกกรธรรมชาติ
ผู้รบั ผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยของอปท. รวม 111 แห่ง จํานวน 2 และสิง่ แวดล้อมจังหวัด
ตั้งแต่ต้นทาง

383,800

32 3โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการและการ
จัดระเบียบในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน

240,000

รุ่น ๆละ 125 คน
2. จัดตั้งธนาคารอีเอ็ม ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด อบรมการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ให้กับ
อาสาสมัคร และสนับสนุน ขยายการใช้อีเอ็มในกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนโรงเรียบผู้ประกอบการ

1อบรมสัมมนา.แกนนํา ระดับบุคคลและหมู่บ้าน/ชุมชน
2.พัฒนาพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านชุมชนชายแดน 8 แห่งมีการพัฒนา
ต่อเนื่อง มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ตามเกณฑ์ ที่กําหนด
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการทุกรอบ 3 เดือน

33 3โครงการพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และ
อุทกภัย
เสี่ยงภัยประสบภัยพิบัติ

หน่วยเฉพาะกิจทัพพระ
ยาเสือ

ปภ.

7,300,000

1.1 การสํารวจภาคสนาม
1.2 การสัมมนาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับน้ําต้นทุน
.3 การสัมมนาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับน้ําใช้ประโยชน์
1.5 การสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ในการจัดการภัยแล้ง
และอุทกภัย
กิจกรรมที่ 2 การจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้ง และอุทกภัย

34 3โครงการปลูกพืชใช้น้ําน้อยทดแทนการปลูกข้าว - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชใช้น้ําน้อย ปุ๋ยอินทรีย์ ปัจจัยการผลิต วัสดุทาง เกษตรจังหวัดราชบุรี
การเกษตร ให้กับองค์กรเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
นาปรังตามแนวทางประชารัฐ

2,052,000

จํานวน 10 กลุ่ม
- บริหารจัดการในรูปกลุ่ม เมื่อจําหน่ายผลผลิตของโครงการแล้วนําเงิน
ส่วนหนึ่งตามข้อตกลงของกลุ่มองค์กรเกษตรกร มารวบรวมเป็นกองทุน
หมุนเวียนของกลุ่ม เพื่อเป็นทุนให้กับเกษตรกรนําไปใช้ในการจัดหา
ปัจจัยการผลิตในฤดูกาลต่อไป

จังหวัดราชบุรี
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35 3โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน 1. จัดสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน กอ.รมน. จังหวัด
ร.บ.ในพื้นที่เป้าหมาย 10 ตําบล
พื้นที่

กอ.รมน.

37 3โครงการอาหารปลอดภัย

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

อนุมัติ กิจกรรม)

560,000

2. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อภัยคุกคามอัน
เป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงของชาติ

1. พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการค้าอาหารและภาคีเครือข่ายด้าน
อาหาร /เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาล
2. ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร /ตรวจแนะนํา/ประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการด้านอาหาร
3. ตรวจสารปนเปื้อนอาหารสด และตรวจความสะอาดทางแบคทีเรีย
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

39 3โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้าน
ความปลอดภัย

สร้างภูมิคุ้มกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่การขับขี่รถซิ่ง From แว้น To ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี
Volunteer ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี - ดําเนินการฝึกอบรมแก่นักเรียน
นักศึกษาจํานวน 2 รุ่นๆละ 150 คน ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี
หน่วยเฉพาะกิจทัพพระ
40 3โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน กิจกรรม เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน (170,000 บาท)
ยาเสือ
- จัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 1 ครั้ง จํานวน 60 คน
- จัดการฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่เป้าหมายฯ 1 ครั้ง จํานวน 200 คน
ระยะเวลา 3 วัน
กิจกรรม ลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน
(390,800 บาท)
- ฝึกอบรมราษฎรให้มีความรู้ในเรื่องการลาดตระเวนและโทษภัยของยา
เสพติดฯ ๔ ครั้งๆละ ๓๐ คน
- จัดชุดลาดตระเวนตามพื้นที่ โดยมีราษฎรมีส่วนร่วมฯ ๖๐ ครั้งๆ ละ
๖ คน
- จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ จํานวน ๔ รายการ

41 3โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้า

กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันตามแนวชายแดนเพื่อความมั่นคง
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน ๔ พื้นที่ๆ ละ ๒ ชุด จํานวน ๘ ตัว
(448,000 บาท)
1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองปลาดุก หมู่ที่ อําเภอโพธาราม
9 ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม (1,479,000 บาท)
2. ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินเก่า(โป่งเก้ง) อําเภอปากท่อ
บ้านเนิน หมู่ที่ 16 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ (9,079,000 บาท)
3. ก่อสร้างผนังกันดินพร้อมปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม
อําเภอโพธาราม (2,317,000 บาท)

1,355,700

165,600

1,008,800

1,449,500
8,757,700
2,270,700

5.ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งพิทาบ – เขาพลอง หมู่ที่ 10 ตําบลเกาะ อําเภอเมือง
พลับพลา อําเภอเมืองราชบุรี (2,100,000 บาท)

2,058,000

9.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 อําเภอวัดเพลง
เชื่อมหมู่ที่ 10 (สายไร่ลึก) ช่วงหมู่ที่ 9 ตําบลวัดเพลง อําเภอวัดเพลง
(1,990,000 บาท)

1,950,200

10.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่
9เชื่อมหมู่ที่ 10 (สายไร่ลึก) ช่วงหมู่ที่ 10 ตําบลวัดเพลง อําเภอวัดเพลง
(1,990,000 บาท)

อําเภอวัดเพลง

1,950,200

11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายใหญ่ เติมต่อ หมู่ที่ 5 ตําบล อําเภอวัดเพลง
จอมประทัด อําเภอวัดเพลง (1,400,000 บาท)

1,372,000

จังหวัดราชบุรี
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ลําดับ
ความ
สําคัญ

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

หน่วยดําเนินการ

19.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกลางเนิน อําเภอปากท่อ
บ้านพุเกตุ หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยยางโทน อําเภอปากท่อ กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,027 เมตร (7,078,000 บาท)
20.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองกระทุ่ม –
หนองง้าว หมู่ที่ 2 - 3 ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอปากท่อ ขนาดกว้าง
4.๐๐ เมตร ยาว 260 เมตร (441,900 บาท)

อนุมัติ กิจกรรม)

6,936,500

อําเภอปากท่อ

433,100

21.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในชัฏหมู่ที่ 2 ต. อําเภอจอมบึง
เบิกไพร อ.จอมบึง ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 800 เมตร พื้นที่ลาด
ยางหนา 0.05 แมตร (1,969,000 บาท)

1,929,700

23.ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขโมย หมู่ที่ 5 ตําบล
เบิกไพร อําเภอจอมบึงขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 550 เมตร
(1,911,000 บาท)

อําเภอจอมบึง

1,872,800

24.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน –
ชายเนิน หมู่ที่ 10 ตําบลเบิกไพร อําเภอจอมบึงขนาดกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 800 เมตร (1,969,000 บาท)

อําเภอจอมบึง

1,929,700

อําเภอบางแพ
25.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านลําน้ํา – บ้านบางแขม
เชื่อมต่อ ตําบลบางแขม จังหวัดนครปฐม กับหมู่ที่ 6บ้านลําน้ําและหมู่ที่
8 บ้านดอนเข้ารีดตําบลดอนใหญ่ อําเภอบางแพ กว้าง 3 เมตร ยาว
2,500 เมตร (1,157,900 บาท)

1,134,800

26.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลังวัดดอนคาหมู่ที่ อําเภอบางแพ
4 ตําบลดอนคา อําเภอบางแพ กว้าง 4.00 เมตร ยาว900.00 เมตร
(2,107,000 บาท)

2,064,900

28.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง
ชลประทาน ๑๑ ซ้าย (ด้านขวาคลอง) หมู่ที่ ๒ ตําบลวังเย็น อําเภอบาง
แพ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร (2,580,000 บาท)

อําเภอบางแพ

2,528,400

32.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทุ่งกระถิน - ห้วยท่าช้าง ต.ด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.250 กม. (4,300,000
บาท)
34.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย วังปลา - พุตะเคียน ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.0 กม. (4,000,000 บาท)

แขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี

4,214,000

แขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี

3,920,000

35.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนไม้แดง หมู่ที่ แขวงทางหลวงชนบท
5 ตําบลชําแระ อําเภอโพธาราม (1,884,900 บาท)
ราชบุรี
36. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งยืด – เขา อําเภอจอมบึง
คันหอก หมู่ที่ 1 ตําบลเบิกไพร อําเภอจอมบึง ขนาดกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 720 เมตร(1775000 บาท)

1,847,300

37.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองส่งน้ํา อําเภอโพธาราม
6 ขวา 2 ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่ 5 ตําบลชําแระ อําเภอโพธาราม (792,000
บาท)
38.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10 หมู่ที่ 6 อําเภอโพธาราม
ตําบลชําแระ อําเภอโพธาราม (1,520,600 บาท)
จังหวัดราชบุรี

1,739,500

776,200
1,490,200
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ลําดับ
ความ
สําคัญ

ชื่อโครงการ

42 3โครงการพัฒนาความยั่งยืน โครงการใน
พระราชดําริกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

44 3โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยยึดหลักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
47 โครงการส่งเสริมการสร้างจุดรวบรวมและกระจาย
สินค้าเกษตร
48 3โครงการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง(อพป.)

กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

39.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองอินมนิลหมู่ที่ 1 ต.
ชําแระ อ.โพธาราม (1,194,000 บาท)
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมสรุป
แนวปฎิบัติตามหลักหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
- นิเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินโครงการ พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้า
- ประเมินการดําเนินงาน และสรรหาสถานศึกษาที่มีผลงานพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามเกณ์ของสถานศึกษาแห่งความดี หรือราชบุรีเมืองแห่งความ
จงรักภักดี
- สถานศึกาที่ผลงานพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านเกณฑ์ระดับต่างๆ รับมอบ
รางวัลและนําเสนอผลงาน
คัดเลือกประชาชนหมู่บ้านละ 10 คน รวม 10 หมู่บ้าน จํานวน 100 คน
เข้ามาเป็นตํารวจอาสา และจัดให้มีการฝึกอบรมด้านยุทธวิธีของตํารวจ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจควบคู่กันไป
ก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย ขนาด
กว้าง 10 X 20 เมตร ชั้นเดียวยกพื้น
(2,000,000 บาท)
1. อบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป. 3 แห่ง มีจิตสํานึก ด้านความมั่นคงมี
ความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง
2. ประชาชนที่รับการฝึกมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิต สามารถ พัฒนาตนเองและชุมชน ให้มีความ
เข้มแข็งที่ยั่งยืน

หน่วยดําเนินการ

อําเภอโพธาราม

54 โครงการเสิมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และนํา
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอวัด
เพลง (542,000 บาท)
ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (300,000 บาท)

รวม

จังหวัดราชบุรี

1,170,200

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1

700,000

สถานีตํารวจภูธรกรับ
ใหญ่

94,500

เกษตรจังหวัดราชบุรี

1,980,000

กอ.รมน.

สนง.พลังงานจังหวัด
50 3โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดการ 1.ฟาร์มขนาดเล็กขนาดกลาง 10 ฟาร์ม
2.ฝึ
ก
อบรมการผลิ
ต
ก๊
า
ซชี
ว
ภาพ
200
ครั
ว
เรื
อ
น
ลดการใช้
ก
า
๊
ซหุ
ง
ต้
ม
ร้
อ
ย
ใช้พลังงานและปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ละ 50
3.ลดปริมาณก๊าสเรืนกระจก(CO2)อย่างน้อย 18,000 Kg/ปี
52 3โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้อง - จัดตั้งกลุ่มหมู่บ้าน/ชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัย ให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับสา
ธารณภัย
และบรรทาสาธารณภัย
- จัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย จุดอพยพในชุมชน

อนุมัติ กิจกรรม)

257,200

6,324,400

สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

348,200

อําเภอวัดเพลง

542,000

อําเภอสวนผึ้ง

300,000
271,409,700
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