สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นการพัฒนา

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

1 1. การพัฒนาการเกษตรสี
โครงการเมืองเกษตรสีเขียวที่
เขียวแบบครบวงจร และเมือง ยั่งยืนเพือ่ เศรษฐกิจเพิม่ ค่า
อาหารคุณภาพที่เติบโตอย่าง
มั่นคง
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรของ จังหวัด
ราชบุรี
2. การพัฒนาพันธุม์ ะพร้าวน้าหอม
จังหวัดราชบุรี
3. โครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการผลิต
มะพร้าวน้าหอมเพื่อการส่งออก
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตฟาร์มเพาะเลียง
สัตว์น้าสวยงาม
5. การประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของ
จังหวัดราชบุรี
6. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช
7. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตและรับรอง
ฟาร์มสัตว์น้า (GAP)
8. พัฒนาการเลียงกุ้งขาวแวนนาไมท์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการค้า
10. จัดงานมหกรรมประกวดสัตว์น้าสวยงามนานาชาติ
งบประมาณปี 2562

จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

32,208,900

10,612,500

4,554,200

3,940,000

สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี

2,988,800

1,432,000

สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี

1,136,350
450,520
1,500,000
3,408,400
819,580

-

สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี

264,700 สนง.ประมงจังหวัดราชบุรี
1,482,000

สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี

- สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี
593,500 สนง.ประมงจังหวัดราชบุรี

1,736,300

-

สนง.ประมงจังหวัดราชบุรี

2,004,650

-

ส้านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

1,841,000

1,819,500 สนง.ประมงจังหวัดราชบุรี
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ประเด็นการพัฒนา

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

11. ปรับปรุงต่อเติมอาคารรวบรวมและคัดแยกผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที่ 15 ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี

961,000

12. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลไม้(สับปะรด)

2,026,400

-

สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
รำชบุรี

13. การสร้างตลาดรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร (ข้าว)
14. การส่งเสริมการพัฒนาการเพาะเลียงจระเข้ครบ
วงจรของจังหวัดราชบุรี
15. พัฒนาเกษตรกรต้นแบบและสินค้าที่มีศักยภาพใน
การแข่งขันด้านการตลาด
16. เครื่องคัดแยกคุณภาพสับปะรด ในระบบสายพาน
ด้วยเทคนิค NIR

2,712,100

-

ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

1 1. การพัฒนาการเกษตรสี
โครงการราชบุรเี มืองปศุสัตว์
เขียวแบบครบวงจร และเมือง ครบวงจร
อาหารคุณภาพที่เติบโตอย่าง
มั่นคง

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

119,800

961,000 อ้าเภอปากท่อ

119,800 สนง.ประมงจังหวัดราชบุรี

3,949,800

-

ส้านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

2,000,000

-

ส้านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

7,005,700

4,000,400

โครงการราชบุรีเมืองปศุสัตว์ครบวงจร
ส่งเสริมการเลียงไก่พืนเมืองอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน
ความหลากหลายทางชีวภาพของไก่พืนเมืองในจังหวัด
ราชบุรี Diversity of Phenotypic Characteristics
of Thai Indigenous Chickens in in Ratchaburi
Province

4,202,600
803,100
1,000,000

3,273,000 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
727,400 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
ม.ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

การใช้ใบหม่อนเป็นอาหารแพะขุน

1,000,000

จังหวัดราชบุรี

ม.ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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ประเด็นการพัฒนา

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

1 1. การพัฒนาการเกษตรสี
โครงการเกษตรเพือ่ ความ
เขียวแบบครบวงจร และเมือง มั่นคงทางอาหารกับคุณภาพ
อาหารคุณภาพที่เติบโตอย่าง ชีวิต
มั่นคง

3,259,700

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

1,259,700

โครงการอาหารปลอดภัย
ส่งเสริมการเลียงปลาในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริ

383,300
304,600

383,300 สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
304,600 สนง.ประมงจังหวัดราชบุรี

ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองตาดัง เพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งผลิตอาหาร (Food Bank) ตามแนวชายแดน
ในพระราชด้าริ
การส่งเสริมการพัฒนาปราชญ์เกษตรชุมชน

571,800

571,800 สนง.ประมงจังหวัดราชบุรี

1 1. การพัฒนาการเกษตรสี
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เขียวแบบครบวงจร และเมือง เกษตรที่เป็นมิตรกับ
อาหารคุณภาพที่เติบโตอย่าง สิ่งแวดล้อมและแข่งขันได้
มั่นคง
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเสียอันตรายใน
พืนที่อุตสาหกรรม
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปเนือสัตว์
2 2. การเสริมสร้างความมั่นคง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทางเศรษฐกิจ การค้า การ
เชิงกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
บริการ การท่องเที่ยว
และสุขภาพ
ด้วยนวัฒกรรมและการบริการ
ที่มีมูลค่าสูง

2,000,000
9,100,000

-

6,000,000

-

3,100,000

-

54,766,200

การสนับสนุนการจัดงานการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

จังหวัดราชบุรี

10,000,000

ม.ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ราชบุรี
ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ราชบุรี

32,336,500

6,500,000 ส้านักงานจังหวัดราชบุรี
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ประเด็นการพัฒนา

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
การพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการแพทย์แผนไทย
ฝึกอบรมความรู้ในกระบวนการแสดงหนังใหญ่
และการแกะสลักตัวหนัง

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

7,910,000
650,000
88,000

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

7,450,500 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
650,000 รพ.วัดเพลง
88,000 อ้าเภอโพธาราม

จัดงานสับปะรดหวานบ้านคา อ้าเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี

1,000,000

1,000,000 อ้าเภอบ้านคา

จัดงานวันมะม่วงและของดีอ้าเภอปากท่อ
โครงการสืบสานประเพณีของดีบางแพประจ้าปี พ.ศ.
2562
จัดงานของดีบา้ นโป่งเมืองคนงาม
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้าพุร้อนเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จัดงานเทศกาลองุน่ หวานและของดีด้าเนินสะดวก
ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยให้ได้มาตรฐานและ
จัดซืออุปกรณ์การให้บริการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิ่น
ก่อสร้างห้องน้าเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณลาน
ค.ส.ล.พืนที่ทางเข้าอุทยานหินเขางู
ปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอนหมู่ที่ 4ต้าบล
สร้อยฟ้า อ้าเภอโพธาราม
จัดงานวัฒนธรรมประเพณีไทยตะนาวศรี

1,000,000
948,000

1,000,000 อ้าเภอปากท่อ
948,000 อ้าเภอบางแพ

1,000,000
6,000,000

1,000,000 อ้าเภอบ้านโป่ง
อุทยานฯ ไทยประจัน
(ได้รับงบเหลือจ่าย 61 แล้ว)
1,000,000 อ้าเภอด้าเนินสะดวก
300,000 รพ.ยุพราชจอมบึง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอ้าเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

1,000,000
300,000
750,000
1,250,000

750,000 อ้าเภอโพธาราม

2,237,000

1,250,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดราชบุรี
2,237,000 อ้าเภอโพธาราม

1,000,000

1,000,000 อ้าเภอสวนผึง

1,000,000

1,000,000 อ้าเภอจอมบึง
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ประเด็นการพัฒนา

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

โครงการสร้างสถานที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ปา่ แม่น้าภาชี
- อาคารค่ายพักเยาวชนชาย (ขนาด 40 คน) และค่าย
เยาวชนหญิง (ขนาด 40 คน) 2,488,100 บาท
- ลานกางเต็นท์ (ได้รบั งบเหลือจ่าย 61 แล้ว)
- ศาลาเอนกประสงค์ 6 เหลี่ยม (ได้รบั งบเหลือจ่าย
61 แล้ว)

3,530,600

2,488,000 เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ปา่ ภาชี

การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวปั่นจักรยาน
ก่อสร้างห้องน้าเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณวัดขนอน ต.
สร้อยฟ้า อ.โพธาราม
Suanphung Wellness

1,158,700
1,250,000

- ม.ราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึง
1,250,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดราชบุรี
1,500,000 รพ.สวนผึง

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานหนังใหญ่วดั ขนอน

950,000

ปรับปรุงภูมิทศั น์ ถ้าขุนกุญชร หมู่ 8
ต้าบลหนองกระทุ่ม อ้าเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณสถาบันพระสังฆาธิการ (หุบผา
สวรรค์)
พัฒนาระบบบริการด้านสมุนไพร
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1,577,000

-

อ้าเภอปากท่อ

500,000

-

อ้าเภอปากท่อ

8,166,900

-

ร.พ.โพธาราม

2 2. การเสริมสร้างความมั่นคง โครงการเมืองอุตสาหกรรม
ทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ท่องเที่ยวคุณภาพ
บริการ การท่องเที่ยว
ด้วยนวัฒกรรมและการบริการ
ที่มีมูลค่าสูง
งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

1,500,000

55,600,000

จังหวัดราชบุรี

925,000 อ้าเภอโพธาราม

11,500,000
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ประเด็นการพัฒนา

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่านกิจกรรมเทศกาลแห่งแสงไฟ และสื่อผสมจังหวัด
ราชบุรี
พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการและ
สถานประกอบการท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของจังหวัดราชบุรี
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

10,000,000

10,000,000 ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดราชบุรี

3,000,000

- ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดราชบุรี
- ส้านักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี

1,500,000
3,600,000

มหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

6,000,000

พัฒนามาตรฐานรีสอร์ท โรงแรม และโฮมสเตย์รองรับ
การท่องเที่ยว

3,000,000

การเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชน

1,000,000

สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดรำชบุรี
- สำนักงำนกำรท่องเทีย่ ว
และกีฬำจังหวัดรำชบุรี
500,000 สำนักงำนกำรท่องเทีย่ ว

และกีฬำจังหวัดรำชบุรี
1,000,000 สำนักงำนพัฒนำชุมชน

จังหวัดรำชบุรี
พัฒนาการตลาดท่องเที่ยวราชบุรี 4.0
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการศึกษาวิธกี าร
ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

งบประมาณปี 2562

จังหวัดราชบุรี

4,000,000
23,500,000

สำนักงำนกำรท่องเทีย่ ว
และกีฬำจังหวัดรำชบุรี
โครงกำรศึกษำวิธี
กำรฟืน้ ฟูทดี่ ินเสื่อมโทรม
เขำชะงุ้ม อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
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2 2. การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การ
บริการ
การท่องเที่ยว ด้วยนวัฒกรรม
และการบริการที่มีมูลค่าสูง

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง

16,358,900

จัดแสดงและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี

3,592,000

ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP
และนวัตกรรม สู่ Thailand 4.0 จังหวัดราชบุรี

3,332,900

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

13,026,000

3,592,000 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ราชบุรี
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ราชบุรี

โครงการ Road Show สินค้าวิสาหกิจชุมชนและของ
ดีจังหวัดราชบุรี
เสริมสร้างการใช้ตรา Ratchaburi Premium สินค้า
และบริการจังหวัดราชบุรี ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

4,256,000

4,256,000 ส้านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

1,928,000

1,928,000 ส้านักงานพาณิชย์
จังหวัดราชบุรี

การขยายช่องทางและเพิ่มรายได้ตลาด สินค้าเกษตร
OTOP SMEs Biz club

3,250,000

3,250,000 ส้านักงานพาณิชย์
จังหวัดราชบุรี
32,228,800

2 2. การเสริมสร้างความมั่นคง โครงการพัฒนาการคมนาคม
ทางเศรษฐกิจ การค้า การ
และโครงสร้างพืน้ ฐาน
บริการ การท่องเที่ยว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัฒกรรมและการบริการ
ที่มีมูลค่าสูง

142,223,500

การพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทาง
หลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน
ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๘- กม.๒๒+๕๔๕
งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

จังหวัดราชบุรี

20,000,000

20,000,000 แขวงทางหลวงราชบุรี
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งบประมาณปี 2562

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย (รบ.C1-52)
วัดโขลงสุวรรณคีรี-บ้านหนองเกษร
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายตาลเตีย – ดอนคา (ซ่อมด้วยคอนกรีต) หมู่ที่ ๓
บ้านตาลเตีย ต้าบลดอนใหญ่ อ้าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี

9,900,000

9,900,000 แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

1,997,700

อ้าเภอบางแพ

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายซอนต้า-ฝั่งแฟร์)
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองนกกระเรียน ต้าบลรางบัว อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

1,125,800

1,125,800 อ้าเภอจอมบึง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่ง
ยืด-เขาคันหอก หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร ต้าบลเบิกไพร
อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย (รบ.C2-12)
บ้านจอมบึง-บ้านหนองนกกระเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายล้าพญา–หน้าโพ หมู่ที่ 1 บ้านหน้าโพ
ต้าบลดอนคา อ้าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหุบพริก –
หนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหุบพริก ต้าบลด่านทับตะโก
อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย (รบ.C1-53)
บ้านหนองกระทุ่ม - บ้านเขาช้าง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

2,093,800

อ้าเภอจอมบึง

9,100,000

แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

2,627,300

อ้าเภอบางแพ

5,231,300

อ้าเภอจอมบึง

11,500,000

แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

จังหวัดราชบุรี
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ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
บ้านบางกล้วย ต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
สายสะพานวัว-สะแกสูง ต้าบลเกาะศาลพระ
อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ต้าบลเกาะศาลพระ

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

1,203,000

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

1,203,000 อำเภอวัดเพลง

5,370,000

อ้าเภอวัดเพลง

595,000

อ้าเภอวัดเพลง

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย (รบ.C1-17)
ถนนเลียบคลองชลประทาน 3 ขวา 12 ซ้าย
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

18,500,000

แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 หมู่ 7
บ้านทุ่งเหียง ตาบลด่านทับตะโก อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตสายวังตะเคียน – ทุ่งโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน
ต้าบลเบิกไพร อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

2,231,300

อ้าเภอจอมบึง

1,034,000

อ้าเภอจอมบึง

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย (รบ.C1-49)
บ้านหัวรอ - หุบพังพาย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20,000,000

แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย (รบ.C1-54)
บ้านห้วยน้อย-บ้านหนองตาจอน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

18,800,000

แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหมอหวล หมู่ที่ 10 ต้าบลวัดเพลง
อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุ
จังหวัรีดราชบุรี

1,180,000

อำเภอวัดเพลง
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ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานวัฒนธรรมชุมชน
ริมแม่น้าแม่กลอง วัดคงคาราม หมู่ที่ 3 ต้าบลคลอง
ตาคต อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโรง หมู่ที่ 7
ต้าบลช้าแระ อ้าเภอโพธาราม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้า หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านเลือก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองห้วยผักบุ้ง หมู่ที่ 4 ต้าบลช้าแระ
อ้าเภอโพธาราม
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านห้วย หมู่ที่ ๕ ต้าบลช้าแระ

2 2. การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การ
บริการ
การท่องเที่ยว ด้วยนวัฒกรรม
และการบริการที่มีมูลค่าสูง

โครงการพัฒนาเมือง
ท่องเที่ยวสวนผึ้งระดับโลก

จังหวัดราชบุรี

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

278,000

อำเภอโพธำรำม

2,386,700

อำเภอโพธำรำม

2,635,000

อำเภอโพธำรำม

2,759,000

อำเภอโพธำรำม

1,675,600

อำเภอโพธำรำม

139,146,500

โครงการสร้างแลนด์มาร์คสวนผึงเพื่อเสริมสร้างการ
ท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าชัฏป่าหวาย
โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
ourdoor and activity
สวนผึงโรแมนติก

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

25,430,000

15,000,000

15,000,000 อ้าเภอสวนผึง

10,000,000
5,000,000

8,000,000 อ้าเภอสวนผึง
อ้าเภอสวนผึง

5,000,000

อ้าเภอสวนผึง
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งบประมาณปี 2562

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านไร่พฒ
ั นา หมู่ที่ 5 ต้าบลป่าหวาย อ้าเภอ
สวนผึง จังหวัดราชบุรี
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน
เขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๔๒+๒๙๕กม.๔๖+๒๐๐ LT.,RT.
การพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทาง
หลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน เขาวัง-เหมืองผาปก
ค้างคาว ระหว่าง กม.๒๗+๓๓๐- กม.๓๐+๙๘๕

2,430,000

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

2,430,000 อ้าเภอสวนผึง

20,000,000

แขวงทางหลวงราชบุรี

20,000,000

แขวงทางหลวงราชบุรี

การพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทาง
หลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน เขาวัง-เหมืองผาปก
ค้างคาว ระหว่าง กม.๓๗+๐๕๕- กม.๔๐+๖๖๒

20,000,000

แขวงทางหลวงราชบุรี

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.C1-77)
บ้านสวนผึง - บ้านห้วยม่วง อ.สวนผึง จ.ราชบุรี

14,000,000

แขวงทำงหลวงชนบทรำชบุรี

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย (รบ.C1-58)
บ้านชัฎป่าหวาย-บ้านหนองจอก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

12,000,000

แขวงทำงหลวงชนบทรำชบุรี

ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแก้วมังกร หมู่ 3 บ้านร่องเจริญ เชื่อมต่อ หมู่ 6
บ้านห้วยสวนพลู ต้าบลบ้านบึง อ้าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี

2,392,000

จังหวัดราชบุรี

อำเภอบ้ำนคำ
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2 2. การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การ
บริการ
การท่องเที่ยว ด้วยนวัฒกรรม
และการบริการที่มีมูลค่าสูง

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/พารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายธนลาภ–รางเสน่ห์ หมู่ที่ 6
ต้าบลหนองพันจันทร์ อ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

1,326,500

อำเภอบ้ำนคำ

ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านเก่า-ห้วยเสือ หมู่ที่ 5
ต้าบลบ้านคา อ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองปล้อง-กม.9
หมู่ที่ 5 ต้าบลบ้านคา อ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

2,850,000

อำเภอบ้ำนคำ

2,850,000

อำเภอบ้ำนคำ

ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวัดเจริญธรรมนิมิต หมู่ 3 บ้านร่องเจริญ เชื่อมต่อ
สายห้วยก๊อกแก๊ก หมู่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ต้าบลบ้าน
บึง อ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

6,298,000

อำเภอบ้ำนคำ

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
อุตสาหกรรมสิ่งทอราชบุรี
สู่ตลาดสากล

25,500,000

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาด
การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอราชบุรี สู่ตลาดสากล

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

จังหวัดราชบุรี

3,000,000
22,500,000

-

สำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดรำชบุรี
สำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดรำชบุรี
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ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

2 2. การเสริมสร้างความมั่นคง โครงการพัฒนาเมืองการค้า
ทางเศรษฐกิจ การค้า การ
และบริการมูลค่าสูงราชบุรี
บริการการท่องเที่ยว
เพือ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ๔.0
ด้วยนวัฒกรรมและการบริการ
ที่มีมูลค่าสูง

2 2. การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การ
บริการ
การท่องเที่ยว ด้วยนวัฒกรรม
และการบริการที่มีมูลค่าสูง

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

9,095,000

พัฒนาและประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์
จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

1,500,000

-

สำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดรำชบุรี

พัฒนาทักษะขันสูงแก่แรงงานภาคบริการ
และภาคการค้าราชบุรี
พัฒนาเครือข่ายระบบการตลาดและการบริการดิจิทลั

2,595,000

-

แรงงนจังหวัดรำชบุรี

5,000,000

-

สำนักงำนจังหวัดรำชบุรี

โครงการราชบุรนี ่าอยู่
(Smart City)

154,136,400

65,940,200

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recyling สายหนองจิกโพรง- โคกตะบอง
หมู่ที่ 12 บ้านหนองจิกโพรง ต้าบลหนองปลาหมอ
อ้าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

7,080,000

อำเภอบ้ำนโป่ง

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recyling สายบ่อเจ๊ก-สระตะโก-สระสี่มุม
หมู่ที่ 6,14 และ 16 ต้าบลหนองปลาหมอ อ้าเภอบ้าน
โป่ง จังหวัดราชบุรี

12,877,000

อำเภอบ้ำนโป่ง

จังหวัดราชบุรี
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งบประมาณปี 2562

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

ขยายไหล่ทางบริเวณถนนเลียบริมแม่น้าแม่กลอง หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 ต้าบลนครชุมน์ อ้าเภอบ้าน
โป่ง
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต
บริเวณถนนสายข้างวัดเก่าหนองปลาดุก (หนองแก)
หมู่ที่ 5 ต้าบลหนองกบ อ้าเภอบ้านโป่ง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่
ต้าบลหินกอง อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

3,180,000

อำเภอบ้ำนโป่ง

3,570,000

อำเภอบ้ำนโป่ง

3,750,000

อำเภอเมืองรำชบุรี

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่
๑๕ ต้าบลเขาขลุง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๒ ต้าบลเขาชะงุม้
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

5,940,200

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 7 บริเวณบ้าน
หนองดินเดง ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอเมืองราชบุรี

1,309,000

อำเภอเมืองรำชบุรี

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
หนองสะแก หมู่ที่ 13 ต้าบลเขาขลุง อ้าเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายเขาสวนหลวง–ปากช่อง หมู่ที่ 11
ต้าบลเกาะพลับพลา อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4,103,700

อ้าเภอบ้านโป่ง

5,435,000

อำเภอเมืองรำชบุรี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายช่องมะกล่้า – ปากช่อง โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling หมู่ที่ 10 ต้าบลเกาะพลับพลา
อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

6,350,000

อำเภอเมืองรำชบุรี

จังหวัดราชบุรี

5,940,200 อ้าเภอบ้านโป่ง
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ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้า บ้านป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ต้าบลเขาแร้ง อ้าเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1,450,000

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

อำเภอเมืองรำชบุรี

อำเภอเมืองรำชบุรี

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
บ้านเขาถ้ากุญชร หมู่ที่ 2 ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถึง
หมู่ที่ 8 ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

9,730,000

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณรอบป่าชุมชน หมู่ที่ ๕ ต้าบลเขาขลุง อ้าเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

16,552,500

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
สายบ้านนางล้ายอง ถึง ถนนสายบ้านนอก
ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้า บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 7 ต้าบลเขาแร้ง อ้าเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1,563,000

อำเภอเมืองรำชบุรี

2,056,000

อำเภอเมืองรำชบุรี

จุดตรวจบริการนักท่องเที่ยวในบริเวณ
วัดขนอนหนังใหญ่ ต้าบลสร้ายฟ้า
อ้าเภอโพธาราม
จัดระเบียบสายไฟฟ้า โทรศัพท์ ลงใต้ดิน
ถนนสายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

จังหวัดราชบุรี

9,090,000

100,000

40,000,000

อำเภอเมืองรำชบุรี
อำเภอบ้ำนโป่ง

สภ.โพธำรำม
40,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดราชบุรี
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ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
การพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทาง
หลวง ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอนหลุมดิน -ห้วยชิน
สีหท์ ี่กม.๑๐๘+๓๙๕ (เภสัชอ่างทอง)

3 3. การพัฒนาคุณภาพ
โครงการราชบุรเี มืองวิถี
ประชาชน และความมั่นคงใน พอเพียงที่ยั่งยืน
คุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

20,000,000

20,000,000 แขวงทางหลวงราชบุรี

15,539,800

5,200,000

การพัฒนาหมู่บา้ น "ใต้ร่มพระบารมี ชาวราชบุรี บนวิถี
พอเพียง" และการจัดธรรมนูญชุมชน
การปฏิรูปการหลุดพ้นความยากจนด้วย
ศาสตร์พระราชา
สนับสนุนการด้าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด้าริ

5,000,000

4,500,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

1,475,200

-

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

609,800

-

สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี

การพัฒนาปราชญ์ชุมชนผู้น้าศาสตร์พระราชา
สู่ชุมชน (ครัวเรือนต้นแบบ ครัวเรือน แห่งความดี บน
วิถีพอเพียง)

1,600,000

-

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

การพัฒนาความยั่งยืนโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การพัฒนาศักยภาพองค์กรตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาห้องเรียนศาสตร์พระราชาในโรงเรียน

700,000

154,800

-

5,000,000

-

สถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการจังหวัดราชบุรี
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี

1,000,000

-

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

700,000 สพป.เขต 1
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ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

3 3. การพัฒนาคุณภาพ
โครงการลดความเลื่อมล้าไม่
ประชาชน และความมั่นคงใน ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
คุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

52,103,500

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

3,300,000

การปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ และคนพิการ

1,000,000

เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
เสริมสร้างจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้ด้อยโอกาส
จัดซือครุภณ
ั ฑ์ทนั ตกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางทันตกรรมด้านรักษารากฟัน

800,000
1,000,000
6,970,000

บูรณาการสร้างรอยยิมให้แก่ประชาชน
พัฒนาหน่วยบริการทางตาเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี
สร้างสุขสังคมสูงอายุโพธารามโรงพยาบาลโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
จัดตังห้องผู้ปว่ ยหนักผู้ใหญ่ ศูนย์แพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลบ้านโป่ง

1,500,000
2,351,400

7,650,000

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ส่งเสริมการพัฒนาจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาทักษะชีวติ เด็กราชบุรี ๔.๐
การพัฒนาการจัดบริการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในท้องถิ่นและชุมชน

2,896,100
2,000,000
1,800,000

สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
พมจ.รบ
พมจ.รบ

จัดตังศูนย์ส่องกล้อง ศูนย์แพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลบ้านโป่ง

8,850,000

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี

636,000

1,000,000 พมจ.รบ
800,000 พมจ.รบ
พมจ.รบ
รพ.โพธาราม
1,500,000 ที่ท้าการปกครองจังหวัดราชบุรี
รพ.โพธาราม
รพ.โพธาราม
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ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

พัฒนาศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ
ศูนย์แพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบ้านโป่ง

8,460,000

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ศูนย์รากฟันเทียม ศูนย์แพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาล
บ้านโป่ง

1,190,000

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

การพัฒนาชุมชนอารยสถาปัตย์ (Universal Design
Community)

5,000,000

พมจ.รบ

3 3. การพัฒนาคุณภาพ
โครงการพัฒนาประชาชน
ประชาชน และความมั่นคงใน คุณภาพเพือ่ อนาคตราชบุรี
คุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

36,471,400

10,480,600

การรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ราชบุรี TO BE NUMBER ONE
มหกรรมการศึกษาเด็กราชบุรีสร้างชาติ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น
จังหวัดราชบุรี
แนะแนวการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสู่สากล

2,017,700

1,966,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

1,300,000
1,213,300

1,000,000 สพป.เขต 1
1,134,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

1,058,000

-

การพัฒนาทักษะชีวติ เยาวชน : ยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

2,350,000

-

เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการป้องกันยาเสพติด
ปฏิบตั ิธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข
การฝึกอบรมทบทวนหมู่บา้ นอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง (อพป.)

2,754,000
200,000
685,000

จังหวัดราชบุรี

ศึกษาธิการจังหวัด/อาชีวศึกษา
จังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

1,415,000 ที่ท้าการปกครองจังหวัดราชบุรี
200,000 สพป.เขต 1
200,000 กอ.รมน.จ.รบ
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ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
การเพิ่มทักษะอบรมแรงงานผู้สูงอายุในการประกอบ
อาชีพ
มหกรรมเปิดโลกอาชีพ 4.0 อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

497,500
3,000,000

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

497,500 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4
2,370,000 ศธ./อาชีวศึกษาจังหวัด

รีโพรไฟล์การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง

1,420,000

-

ม.ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

การพัฒนาโรงเรียนและการจัดการศึกษาในพืนที่หา่ งไกล

1,000,000

-

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

788,000

-

กอ.รมน.จ.รบ

4,000,000

-

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

560,000

-

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

บูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพืนที่จังหวัด
ราชบุรี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลด้วยวิถีประชาธิปไตย ในสถานศึกษา
จังหวัดราชบุรี
สื่อปลูกปัญญา สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่
Student Centric
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมืองแห่งพระราชา
การพัฒนาและเสริมสร้างการรับรู้กฎหมายแก่ชุมชน
โครงการการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)
สร้างฐานความรู้และทักษะอาชีพในโรงเรียน
ในพระบรมราชานุเคราะห์
การก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ต้าบลคูบวั

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

จังหวัดราชบุรี

1,500,000
860,600

1,400,000 ศธจ.รบ
298,100 ยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

7,200,000

-

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

2,115,300

-

รร.วัดสันติการามวิทยาฯ

1,952,000

-

อ.เมืองราชบุรี

19/25

ประเด็นการพัฒนา

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

3 3. การพัฒนาคุณภาพ
โครงการราชบุรเี มือง
ประชาชน และความมั่นคงใน ปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง (Safety
คุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญา City)
ของเศรษฐกิจพอเพียง

59,733,600

การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการหมู่บา้ น
ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Network
Camera บนเส้นทางเหลักถนนเพชรเกษม บ้านโป่ง วังมะนาว ปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ต้าบลบ้านไร่
การป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี
ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเส้นเลียบคลองส่งน้า 4
ขวา 2 ขวา หมู่ที่ 5 ต้าบลคุ้งพยอม อ้าเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
การติดตังโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้าขุ่น
ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
การติดตังโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านเขาถ้ากุญชร
ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
การติดตังโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง
(โรงสีถึงวัดหนองตาหลวง) ต้าบลหินกอง อ้าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
การเสริมสร้างหมู่บา้ นเข้มแข็งคุ่ขนานความมั่นคงตาม
แนวชายแดน
งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

จังหวัดราชบุรี

1,000,000
37,921,800

2,977,000

676,500
2,863,300

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

2,322,000

1,000,000 ที่ท้าการปกครองจังหวัดราชบุรี
ต้ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี

อ้าเภอเมืองราชบุรี

616,200 สนง.ปภ.รบ.
อ้าเภอบ้านโป่ง

2,707,000

อ้าเภอเมืองราชบุรี

3,417,000

อ้าเภอเมืองราชบุรี

1,000,000

อ้าเภอเมืองราชบุรี

1,508,800

705,800 ฉก.ทัพพระยาเสือ
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ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
พัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จังหวัด
ราชบุรี ปี 2562
พัฒนาศักยภาพอาสากู้ชีพใหม่ที่ปฏิบตั ิงานในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดราชบุรี ปี 2562

4 4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

งบประมาณปี 2562

โครงการพัฒนานิเวศน์เมืองที่
ยั่งยืน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

5,316,400

สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

345,800

สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

82,320,700

38,866,000

โครงการแก้ไขระบบบ้าบัดน้าเสียรวมเมืองราชบุรี

10,000,000

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแม่กลอง
บริเวณวัดธรรมวิโรจน์ หมู่ 5 ต้าบลพงสวาย
อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแม่กลอง
บริเวณวัดตรีญาติ หมู่ ๖ ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี
การปรับปรุงคุณภาพน้าแม่น้าแม่กลองและคูคลองสาขา

24,000,000

10,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดราชบุรี
24,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดราชบุรี

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแม่กลอง
บริเวณวัดบางกระ หมู่ ๑ – หมู่ ๓ ต.หนองกลางนา อ.
โพธาราม
การจัดการระบบก้าจัดขยะและบ้าบัดน้าเสีย
จากการท่องเที่ยว
การเฝ้าระวังคุณภาพน้าคูคลองสาขา คลองตาคตด้าเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี

19,200,000

-

684,700

-

13,200,000

-

500,000

-

306,000

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดราชบุรี
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดราชบุรี

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน
306,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
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4 4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

ติดตังแผงโซล่าเซลล์บริเวณอาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลเบิกไพร

9,870,000

อ้าเภอบ้านโป่ง

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแม่กลอง
บริเวณวัดช่องลม ต้าบลหน้าเมือง อ้าเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

4,560,000

4,560,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดราชบุรี

โครงการการบริหารจัดการ
น้าที่สมบูรณ์และยั่งยืน

121,383,200

ปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าห้วยมะหาดอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ระยะที่ 2
ปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าบ้านพุกรูด
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ระยะที่ 2
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น พร้อมหอถังทรงแชม
เปญและขยายเขตบริเวณหลังวัดแก้มอ้น หมู่ที่ 3
ต้าบลแก้มอ้น อ้าเภอจอมบึง
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นแบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ 2 ต้าบลบ้านเลือก อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าหินสีตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ระยะที่ 2
ก่อสร้างถังประปาหมู่บา้ น พร้อมระบบติดตัง หมู่ที่ 5
ต้าบลเกาะศาลพระ อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

จังหวัดราชบุรี

12,618,000

12,000,000

โครงการชลประทานราชบุรี

23,000,000

โครงการชลประทานราชบุรี

1,218,000

1,218,000

2,905,000

2,905,000 อ้าเภอโพธาราม

12,000,000
550,000

อ้าเภอจอมบึง

โครงการชลประทานราชบุรี
550,000 อ้าเภอวัดเพลง
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ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
ก่อสร้างคลองดาด คสล. เลียบถนนห้วยตะแคง -เขา
สวนหลวง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 - 11 ต้าบลเกาะพลับพลา
อ้าเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงระบบส่งน้าโครงการจัดหาน้าสนับสนุน
โครงการศึกษาวิธกี ารฟื้ฟดู ินเสื่อมโทรมเขาชะงุม้
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าพุแคน
ขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้านหนองโก หมู่ที่ 4 บ้านพุเกตุ
ต้าบลห้วยยางโทน อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ก่อสร้างแทงค์น้าประปาหมู่บา้ นพร้อมเจาะบ่อน้า
บาดาล หมู่ที่ 11 ต้าบลนครชุมน์ อ้าเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
.
ปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าบ้านพุแคน ระยะที่ 2

2,690,000

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ

2,690,000 อ้าเภอเมืองราชบุรี

20,000,000

โครงการชลประทานราชบุรี

2,000,000
1,014,000

โครงการชลประทานราชบุรี
อ้าเภอปากท่อ

600,000

อ้าเภอบ้านโป่ง

15,000,000

โครงการชลประทานราชบุรี

ปรับปรุงอ่างเก็บน้าชุมชนบ้านด่านทับตะโก ระยะที่ 2

3,000,000

3,000,000 โครงการชลประทานราชบุรี

ขุดลอกฝายน้าล้นอ่างหิน หมู่ที่ 5 บ้านพุมะเดื่อ ต้าบล
ห้วยยางโทน อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ก่อสร้างคลองส่งน้าดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดปากกว้าง 2.5 เมตร ลึก 1.2 เมตร ระยะทาง 615
เมตร โดยเฉลี่ย บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน ต้าบล
จอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

812,000

อ้าเภอปากท่อ

1,055,000

1,055,000 อ้าเภอวัดเพลง

2,021,700

อ้าเภอบ้านคา

ขุดลอกสระน้าสาธารณะ บริเวณท้ายเขื่อน
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมะลิคร้อเหนือ ต้าบลหนองพันจันทร์
อ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
งบประมาณปี 2562

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

จังหวัดราชบุรี

23/25

ประเด็นการพัฒนา

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
ขุดลอกสระน้าสาธารณะ บริเวณบ้านนายปรีชา หมู่ที่ 3
บ้านช่องลาภ ต้าบลหนองพันจันทร์ อ้าเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้า หมู่ที่ 5 ต้าบลทุ่งหลวง
อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต้าบล
บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

4 4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างความอุดม
สมบูรณ์ระบบนิเวศน์ของ
จังหวัดราชบุรี
การฟื้นฟูปา่ ต้นน้าลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้าสาขาภาชี

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

หน่วยดาเนินการ

1,037,500

อ้าเภอบ้านคา

1,200,000

1,200,000 อ้าเภอปากท่อ

19,280,000

อ้าเภอเมืองราชบุรี

2,856,400

1,845,000

1,215,500

1,190,600 ส้านักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ ๓
(บ้านโป่ง)
654,400 สวนรุกขชาติถ้าจอมพล)

การอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ
ภายในสวนรุกขชาติถ้าจอมพล

674,400

การเพิ่มผลผลิตปลายี่สกไทยในแหล่งน้าจังหวัดราชบุรี

566,800

ซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

399,700
9,000,000
1,027,809,400

-

สนง.ประมงจังหวัดราชบุรี

- เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ปา่ แม่น้าภาชี
9,000,000
279,965,700
279,965,700
-

งบประมาณปี 2562

จังหวัดราชบุรี
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ประเด็นการพัฒนา

งบประมาณปี 2562

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
(บาท)

งบที่ สงป.
ได้รับอนุมัติ

หน่วยดาเนินการ
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