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1. รายนามผู้ชี้แจงจังหวัดราชบุรี
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1

นายชยาวุธ จันทร

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

2

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

3

นายชาติชาย ไชยพิมล

หัวหน้าสานักงานจังหวัดราชบุรี

4

นายสุนทร แก้วศรีใส

แขวงทางหลวงราชบุรี

5

นายพินิจ เจริญเร็ว

เกษตรจังหวัดราชบุรี

6

นพ.ชรินทร์รัชต์ พิชญาคามินทร์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

7

นายมานะ วัฒนากร

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

8

นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

9

นางวรรณี วัฒนพงศ์ชาติ

ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
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2. สภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุร(ี ข้อมูลพื้นฐาน)
2.1 สภาพทั่วไป
2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ราบ ราบ
ลุ่ ม แม่ น้ าแม่ ก ลองสู่ ภู เ ขาสู ง มี เ ทื อ กเขาตะนาวศรี ท อดตั ว ยาวเป็ น แนวพรมแดนไทย-เมี ย น ยาว ประมาณ
70 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ ทั้ งหมด ๕,๑๙๖.๔๖๒ ตารางกิ โลเมตร หรื อ ประมาณ ๓,๒๔๗,๗๘๙ไร่ อยู่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ ๔ ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร
2.1.2 เขตการปกครอง
จั งหวั ดราชบุ รี แบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น ๑๐ อ าเภอ ๑๐๑ ต าบล ๙๗๗ หมู่ บ้ า น ส าหรั บ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง เทศบาล
ตาบล ๓๐ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล ๗๗ แห่ง
2.1.3 ประชากร
จั ง ห วั ด รา ช บุ รี มี จ า นว นป ระ ช า กร ทั้ ง สิ้ น ๘๖ ๙ ,๘ ๒๓ ค น ส่ ว นใ หญ่ เป็ นเ พศ หญิ ง
จ านวน ๔๔๕,๕๔๓ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๑.๒๓ เพศชาย จ านวน ๔๒๔,๒๘๐ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๘.๗๗
ประชากรของจังหวัดราชบุรีจาแนกตามช่วงอายุ ในช่วงอายุ ๑๘ - ๒๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๖ ช่วงอายุ ๒๖ - ๔๙ ปี
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๖ ซึ่งเป็นกลุ่มช่วงอายุ มากที่สุด สาหรับช่วงอายุ ๕๐ - ๖๐ ปีคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๖ ซึ่งจังหวัด
ราชบุรีจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น
จังหวัดราชบุรี มีประชากรผู้สูงอายุ (๖๐ปีขึ้นไป) จานวน ๑๔๒,๕๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๘
ของประชากร โดยจาแนกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้
- ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ ๖๐ – ๖๙ปี ) จานวน ๗๗,๘๕๕ คน ร้อยละ ๕๔.๖๐
- ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี) จานวน ๔๑,๑๘๕ คน ร้อยละ ๒๘.๘๘
- ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป) จานวน ๒๓,๕๔๘ คน ร้อยละ ๑๖.๕๑
ประชากรในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๑๖ นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ
๐.๗๙ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๐.๐๓ โดยมีวัด ในพระพุทธศาสนา ๓๗๘ วัด โบสถ์ในคริสต์ศาสนา ๒๐ แห่ง
และมัสยิด ๕ แห่ง
ชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ มีความแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลเพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริมให้
เมืองราชบุรีเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมเป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนโพ้นทะเล และชาวพื้นเมืองหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่
บริเวณชายแดนระหว่างไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อพยพเข้ามาตั้งรกรากทาให้เมืองราชบุรีประกอบด้วยชน
หลายเชื้อชาติรวม ๘ ชาติพันธุ์ ดังนี้
1 ชาวไทยพื้นถิ่นราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอบางแพ ได้แก่ ตาบลโพหัก ตาบลวังเย็น และ
อาเภอวัดเพลง ได้แก่ ตาบลวัดเพลง และตาบลจอมประทัด
๒ ชาวไทยเชื้อสายจีนราชบุรี มักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองหรือตลาด คือย่านที่การคมนาคม
สะดวกในอดีต ได้ยึดทาเลที่อยู่ริมแม่น้าอยู่คละปะปนกับชาวท้องถิ่นอื่นๆ ชุมชนของชาวจีนที่อาจเทียบได้ว่าเป็น
“ไชน่าทาวน์แห่งราชบุรี” ได้แก่ ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เขตเทศบาลอาเภอบ้านโป่งและเขตเทศบาลอาเภอโพ
ธาราม

3
๓ ชาวไทยเชื้อสายเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ ตาบลหน้าเมืองห้วยไผ่คุ้ง
กระถิน คุ้งน้าวนและตาบลพงสวาย อาเภอปากท่อ ได้แก่ ตาบลปากท่อ ยางงาม ดอนทราย บ่อกระดานและตาบลหนอง
กระทุ่ม อาเภอโพธาราม ได้แก่ ตาบลบางโตนดและตาบลเจ็ดเสมียน อาเภอบางแพ ได้แก่ ตาบลบางแพ วัดแก้ว วัง
เย็น และตาบลหัวโพ อาเภอวัดเพลง ได้แก่ ตาบลวัดเพลง และตาบลเกาะศาลพระ
๔ ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงราชบุรี ชาวกะเหรี่ยงราชบุรีก็คือประชากรประจาท้องที่ ที่มีบรรพ
บุรุษเคยเคลื่อนย้ายไปมามีความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอื่นๆ เช่น นาของป่ามาแลกเปลี่ยนกับชาวเมืองราชบุรีมีวิถีการ
ดารงชีพด้วยการทาไร่ ทานา และหาของป่า มีภาษาพูดเป็นของกลุ่มตนเอง อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอสวนผึ้ง ได้แก่
ตาบลสวนผึ้ง และตาบลตะนาวศรี อาเภอบ้านคา ได้แก่ ตาบลบ้านคา และตาบลบ้านบึง อาเภอปากท่อ ได้แก่
ตาบลยางหัก
๕ ชาวไทยเชื้อสายมอญราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอบ้านโป่ง ได้แก่ ตาบลบ้านม่วงคุ้งพะยอม
และต าบลนครชุ ม น์ อ าเภอโพธาราม ได้ แ ก่ ต าบลคลองตาคต สร้ อ ยฟ้ า ดอนกระเบื้ อ ง และต าบล
โพธาราม
๖ ชาวไทยเชื้ อสายลาวโส้ง (โซ่ง ) ราชบุรี ส่ ว นใหญ่เ คลื่ อนย้ ายมาจากจังหวัดเพชรบุรีและ
บางส่ ว นมาจากจั งหวัดนครปฐม อาศัย อยู่ ในพื้น ที่ดังนี้ อาเภอดาเนินสะดวก ได้แก่ ตาบลดอนคลั งและตาบล
บัวงาม อาเภอปากท่อ ตาบลห้วยยางโทน อาเภอจอมบึง ตาบลจอมบึง และอาเภอบางแพ ตาบลดอนคา
๗ ชาวไทยเชื้อสายไทยยวนราชบุรี กระจายอยู่ในพื้นที่อาเภอต่างๆ คือ อาเภอเมืองราชบุรีได้แก่
ตาบลคูบัว ห้วยไผ่ ดอนตะโก อ่างทอง เจดีย์หัก หินกองและตาบลดอนแร่ อาเภอโพธาราม ได้แก่ ตาบลหนองโพ
อาเภอบ้านโป่ง ได้แก่ ตาบลหนองปลาหมอและตาบลหนองอ้อ อาเภอปากท่อ ได้แก่ ตาบลอ่างหินทุ่งหลวงและ
ตาบลบ่อกระดาน อาเภอจอมบึง ได้แก่ ตาบลรางบัว อาเภอบางแพ ได้แก่ ตาบลวัดแก้ว อาเภอสวนผึ้ง ได้แก่ ตาบล
ป่าหวายและตาบลท่าเคย
๘ ชาวไทยเชื้ อ สายลาวเวี ย งราชบุ รี อาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ งราชบุ รี ได้ แ ก่ ต าบล
เขาแร้ง อาเภอโพธาราม ได้แก่ ตาบลบ้านสิงห์ บ้านฆ้อง บ้านเลือกและตาบลดอนทราย อาเภอบ้านโป่ง ได้แก่ตาบล
กรับ ใหญ่ หนองกบ ปากแรต หนองอ้อและตาบลท่าผา อาเภอจอมบึง ได้แก่ ตาบลจอมบึงและตาบลปากช่อง

2.2 สภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดราชบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคาประจาปี
๒๕๕๘ เท่ากับ ๑๖๔,๓๓๗ ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ จานวน ๑๐,๕๑๓ ล้านบาท โดยมีสาขาการผลิต
ที่สาคัญอันดับที่ ๑ คือ สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา มูลค่า ๔๒,๔๘๕ ล้านบาท
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ขึ้นอยู่กับการผลิตนอกภาคเกษตร มีมู ลค่า ๑๓๙,๙๓๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๕ และการผลิตภาคการเกษตร มีมูลค่า ๒๔,๔๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๕
การผลิตทั้ง ๒ ภาคจาแนกออกเป็น ๑๖ สาขา ดังนี้
๑. สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มูลค่า ๒๓,๙๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๑๔.๕๔
๒. สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า ๓๘,๗๓๗ ล้านบาท ร้อยละ ๒๓.๕๗
๓. สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา มูลค่า ๔๒,๔๘๕ ล้านบาท ร้อยละ ๒๕.๘๕
๔. สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ มูลค่า ๑๔,๒๕๖ ล้านบาท ร้อยละ ๘.๖๗
๕.* สาขาอื่นๆ (๑๒ สาขา) มูลค่า ๔๔,๙๕๙ ล้านบาท ร้อยละ ๒๗.๓๖
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) จานวน ๑๖๔,๓๓๗ ล้านบาท เป็นลาดับที่ 14 ของ
ประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อหัวในปี จานวน ๒๐๔,๗๕๓ บาทต่อคนต่อปี ปี พ.ศ.๒๕๕๗ คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ
๖.๙๔
ส าหรั บ อั ต ราการขยายตั ว ของผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมจั งหวั ด ราชบุ รี ณ ราคาคงที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ขยายตัวร้อยละ ๗.๐๖
2.2.1 ภาคเกษตร
1) พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ข้าว ข้าวนาปี มีพื้นที่ปลูก ๒๗๘,๓๑๕ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๖๗๕กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม
๑๘๖,๔๗๑ ตัน ข้าวนาปรัง พื้นที่ปลูก ๑๑,๓๗๒ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๖๙๓ กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม ๗,๘๒๑ ตัน
มะพร้าวน้าหอม พื้นที่การเพาะปลูกมะพร้าวน้าหอม จานวน ๗,๙๙๖ ไร่ (ปี ๒๕๕๙)
ผลผลิต จานวน ๖,๙๕๘ ตัน
สับปะรด (โรงงาน) พื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก ๓๓,๒๗๘ ไร่ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๗ เป็น ๓๕,๕๕๙ ไร่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๔๑,๘๙๘ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามลาดับ ผลผลิตปี 2559
จานวน ๑๓๑,๓๕๒ ตัน
มันสาปะหลัง มีพื้นที่ปลูก ๗,๙๙๖ ไร่ (ปี ๒,๕๕๙ ไร่) ผลผลิต ๒๔๒,๙๒๙ ตัน
2) การปศุสัตว์
สุกร สุกรยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ สาคัญอันดับหนึ่งของจังหวัด ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัด
ราชบุรียังเป็นอันดับ ๑ ในเลี้ยงสุกรมากที่สุดของประเทศ จานวนทั้งหมด ๑,๗๖๐,๑๐๑ ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ
๒๑.๘๑ ของการเลี้ยงสุกรทั้งประเทศ คิดเป็นมูลค่า ๑๗,๖๐๒ ล้านบาท
โคนม ในปีพ .ศ. ๒๕๕๙ มีการเลี้ยงโคนม จานวน ๓๕,๖๗๗ ตัว หรือคิดเป็น ร้อยละ
๕.๗๓ ของการเลี้ยงทั้งประเทศ ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์ )
ในการผลักดันฟาร์มโคนมเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ปัจจุบัน มีศูนย์รวบรวมน้านมดิบในจังหวัดราชบุรี จานวน
๖ แห่ง มีปริมาณน้านมดิบรวมประมาณ ๒๐๐ ตัน/วัน คิดเป็นมูลค่า ๙๙๘ ล้านบาท
โคเนื้อ ในปีพ .ศ. ๒๕๕๙ มีอยู่ประมาณ ๘๓,๒๖๔ ตัวเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกร ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เร่งพัฒนาสายพันธุ์ โดยใช้การผสมเทียมเพื่อให้มีสายพันธุ์โคเนื้อลูกผสมบราห์
มัน ชาร์โรเล่ส์ และบอรงอากีแตง และจะพัฒนาฟาร์มเป็นฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ คิดเป็นมูลค่า
การผลิต จานวน ๑,๓๓๕ ล้านบาท
3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สัตว์น้าที่สาคัญ เช่น กุ้งขาว ปริมาณการผลิต ๑๑,๐๑๑,๙๗๕ กก.
มูลค่า ๑,๕๐๙.๙๕ ล้านบาท กุ้งก้ามกราม ปริมาณการผลิต ๒,๕๘๘,๐๐๐ กก. มูลค่า ๕๕๘.๑๒ ล้านบาท และ
ปลาสวยงาม ปริมาณการผลิต ๑๑๖,๐๘๑,๐๕๔ กก. มูลค่า ๓๔๘.๒๔ ล้านบาท
2.2.2 ภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพ ซึ่งส่งผลให้การคมนาคมเป็นไปอย่างสะดวกมีนัก
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากมาย โดยสามารถนับจานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดได้ถึง ๑,๗๖๑ โรง แบ่งเป็น
โรงงานขนาดเล็ก จานวน ๑,๒๒๖ แห่ง โรงงานขนาดกลาง จานวน๔๐๑ แห่ง และโรงงานขนาดใหญ่ จานวน ๙๔
แห่ง มีเงินลงทุนรวม ๘๔,๑๗๙,๗๔๔,๑๔๔บาท แรงงานรวม ๖๗,๐๙๙ คน อุตสาหกรรมที่มีมากที่สุดในจังหวัด
คือ อุตสาหกรรมอาหาร มีถึง ๒๒๒ โรง มีเงินลงทุนรวม จานวน ๙,๔๘๙,๗๗๘,๖๑๖ บาท และมีอัตราจ้างแรงงานถึง
๑๑,๐๔๘ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
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อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมโลหะ มีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น จานวน ๑๐,๗๗๖,๕๒๐,๓๒๓
บาท มีการจ้างงานทั้งสิ้น ๑๘,๑๕๙ คน กาลังการผลิตทั้งสิ้น ๑๙๘,๖๑๑.๕๒ แรงม้า
2.2.3 ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดราชบุรี มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2557 มีนักท่องเที่ยวจานวน 1.31 ล้าน
คน ปี 2558 จานวน 1.42 ล้านคน และปี 2559 มีนักท่องเที่ยว จานวน 1.70 ล้านคน มีรายได้ จากการ
ท่องเที่ยวปี 2559 จานวน ๒,๘๑๘.๔๗ ล้านบาท

2.3 ด้านสังคม
ข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ ของ
จังหวัดราชบุรี พบว่า มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๐๐ คน ด้านการมีส่วนร่วม ราชบุรี
มีค่าดัชนีการมีส่วนร่วมในภาพรวม (Human achievement Index : HAI ) ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทากิจกรรม
สาธารณะอยู่ที่ ๐.๖๑๒๙ คิดเป็นอันดับที่ ๒๖ ของประเทศ
จังหวัดราชบุรีมีการจับกุมผู้กระทาผิดคดีอาญาแบ่งเป็น ๒ ประเภทความผิด ได้แก่ ความผิด
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า จังหวัดราชบุรีมีการ
กระทาผิดมากที่สุดในคดีลักทรัพย์ รองลงมาในคดีทาร้ายร่างกายและที่น้อยที่สุด คือ ปล้นทรัพย์และคดีเรียกค่าไถ่
อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป้าหมายลดอัตราการ
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน ๑๘ ต่อแสนประชากร สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้บาดเจ็บจานวน ๑๙,๘๑๕ ราย ผู้เสียชีวิตจานวน
๒๗๑ ราย คิดเป็นอัตรา ๓๑.๒๒ ต่อแสนประชากร
ภาวะการมีงานทา/ภาวการณ์ว่างงาน จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดราชบุรี พบว่า การ
ทางานของประชากรจังหวัดราชบุรี ผู้มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปรวมทั้งสิ้นจานวน ๖๖๑,๙๓๐ คน ซึ่งอยู่ในกาลังแรงงาน
จานวน ๔๗๖,๕๕๔ คน หรือคิดเป็น (ร้อยละ ๗๑.๙๙) ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ และจานวน ๔๖๒,๘๐๗ หรือคิดเป็น (ร้อย
ละ ๗๐.๐๘) ในปี ๒๕๕๘ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า ๒ ปีที่ผ่านมา ผู้อยู่ในกาลังแรงงานมีจานวน ๔๗๖,๕๕๔คน
จาแนกเป็น
 ผู้มีงานทา จานวน ๔๘๖,๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๑ ของประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป
(ชายร้อยละ ๗๗.๔๓ หญิงร้อยละ ๖๔.๕๒)
 ผู้ว่างงาน ซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทาและพร้อมที่จะทางาน มีจานวน ๕,๗๑๐ คน หรือคิดเป็นอัตรา
การว่างงาน ร้อยละ ๐.๙ ชายร้อยละ ๐.๙๑ หญิงร้อยละ ๐.๘๒
 ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ ที่ไม่มีงานทาและไม่พร้อมที่จะทางาน เนื่องจากรอทางาน ใน
ฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป มีจานวน ๒,๗๔๔ คน หรือร้อยละ ๐.๔
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3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดราชบุรี
3.1 วิสัยทัศน์

“ เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”

เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานระดับส่งออก มีการ
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เกษตรกรมีสมรรถนะสูงเป็น Young Smart Farmer/Smart Farmer ที่เข้าใจ และเข้าถึงหลักการ
“ตลาดนาการผลิต” สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งและมีเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน้นการพัฒนา
ผลผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร ที่ มี คุ ณ ภาพระดั บ เอเชี ย และนานาชาติ
ความมั่ น คงจากการเน้ น การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมเพิ่มค่าภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนของ
จังหวัดมีความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม่ (SMEs/Start
up) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่าง ความมั่นคงจากฐานของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม
ขนส่ง และโลจิสติกส์ และความมั่นคงจากการบริการมูลค่าสูง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
มีหลากหลาย โดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่สามารถสร้างความสาเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวตาม
แนวทาง ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด
สังคมมีความสุข หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองใน
การสร้างงาน อาชีพ และรายได้ในชุมชน เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ความเชื่อมั่น และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การลดความเหลื่อมล้า ส่ งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศ การขจัดความยากจน ส่งเสริมการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต

3.2 เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
จังหวัดราชบุรีได้กาหนดเป้าประสงค์รวม ๓ เป้าประสงค์รวม คือ
1. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
๑.๑ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย ร้อยละ 4
๑.๒ อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนลดลง จาก 5.35 เท่า เป็น 4.00 เท่า
๑.๓ ผลิตภาพแรงงานของจังหวัด ราชบุรีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
2.ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้าการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด
ตัวชี้วัด
๒.๑ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน จากร้อยละ ๙.๒๗ เป็น ร้อยละ 7
๒.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง จาดสัดส่วน๐.๔๙๖ เป็น สัดส่วน ๐.๔๕๐
๒.๓ จานวนกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจลดลง ร้อยละ 5
๒.๔ จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ๑๕-๕๙ปี เพิ่มขึ้นจาก ๘.๙๐ ปี เป็น 9 ปี
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3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง
๓.๑ อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๑๐
๓.๒ ร้อยละปริมาณขยะในพื้นที่จังหวัดลดลง ร้อยละ 6
๓.๓ พื้นที่เสี่ยงภัยและภัยพิบัติได้รับการป้องกันและแก้ไข ร้อยละ 60

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุรีจึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ประเด็น ดังนี้
3.4.1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง
3.4.2 การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม และ
บริการที่มีมูลค่าสูง
3.4.3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.4.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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4. ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และสรุปปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
4.1 สรุปผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดราชบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามแผนงาน ดังนี้
4.1 แผนงานส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 54
โครงการ งบประมาณ 271.409700 บาท
งบรายจ่ายประจา
งบลงทุน

เป็นเงิน 86,077,900
เป็นเงิน 185.3318

บาท
บาท

4.2 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จานวน
6 โครงการ งบประมาณ 77,557,100 บาท
งบรายจ่ายประจา
เป็นเงิน
31,302,800 บาท
งบลงทุน
เป็นเงิน
46,254,300 บาท
สรุปการดาเนินงานโครงการ
จังหวัดราชบุรี ได้รับอนุมัติโครงการจานวนทั้งสิ้น 60 โครงการ 134 กิจกรรม ขณะนี้ดาเนินการ
แล้วเสร็จจานวน 17 กิจกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการ 117 กิจกรรม งบประมาณอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ ประเภทงบประมาณ

ได้รับอนุมัติ
(ล้านบาท)

การเบิกจ่ายของจังหวัด(ล้านบาท)
งบประมาณ

ร้อยละ

1 ภาพรวม

359.04

81.49

22.70

2 รายจ่ายประจา

115.25

46.02

45.39

3 รายจ่ายลงทุน

243.78

35.47

13.77

หมายเหตุ ข้อมูล(กรมบัญชีกลาง) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
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4.2 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในปี ง บประมาณ 2561 จั ง หวั ด ราช บุ รี มี อุ ป สรรคในการด าเนิ น การ สรุ ป ดั ง นี้
1. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและการยกเลิกโครงการ เนื่องจากการดาเนินงานให้
เป็นไปตามแนวทางข้อทักท้วงของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และปัญหาการใช้พื้นที่
2.การขาดความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทาให้การเริ่มต้นดาเนินการช้าออกไป
3.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจักจ้างฯ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว112 ลงวันที่
5 มีนาคม 2561 กาหนดให้การดาเนินการก่อสร้าง จาเป็นต้องมีการรับรองรูปแบบรายการจากผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิช าชี พ เป็ น ผลให้ ก ารด าเนิ น งานโครงการในลั ก ษณะก่ อสร้ า งขนาดเล็ ก ในพื้น ที่ ต้ อ งชะลอการ
ดาเนินการออกไป ซึ่งการแก้ไขปัญหาดั งกล่าว อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินการเป็นหน่วยงานระดับ
จังหวัดแทนอาเภอ
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5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
5.1 แผนปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จังหวัดราชบุรีได้รับการเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และการดาเนินงานตามแผนฯดังกล่าว จังหวัดราชบุรีมีผลดาเนินการ สรุป ดังนี้
รายการ

รวม
(ล้านบาท)

ไตรมาส 1
(ร้อยละ)

ไตรมาส 2
(ร้อยละ)

ไตรมาส 3
(ร้อยละ)

ไตรมาส 4
(ร้อยละ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

254.7863

39.74

26.19

25.89

8.19

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

222.5900

6.58

28.23

26.48

26.07

หมายเหตุ

1.เงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปี 11.8307 ล้านบาท
2.วงเงินจัดทา พ.ร.บ.โอนงบประมาณ 20.3656 ล้านบาท

5.2 แผนปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายการ

รวม
(ล้านบาท)

ไตรมาส 1
(ร้อยละ)

ไตรมาส 2
(ร้อยละ)

ไตรมาส 3
(ร้อยละ)

ไตรมาส 4
(ร้อยละ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

271.4097

88.3553

62.1787

61.9638

58.9119

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

81.4887

4.7044

36.4046

40.3796

-
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6. จุดเน้นในการพัฒนาที่สาคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.1 จุดเน้นการพัฒนาที่สาคัญ
จังหวัดราชบุรีจึงกาหนดจุดยืน ตาแหน่งการพัฒนาจังหวัดในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
ตาแหน่งการพัฒนา ๔ จุดยืนสาคัญ ดังนี้
๑. ขับ เคลื่ อนจั งหวัดสู่ เมืองเกษตรสี เขีย วต้นแบบที่ ดีระดับประเทศ และมี ศักยภาพระดับ นานาชาติ
เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่เป็นแบรนด์สินค้าจาก
ฐานการเกษตรระดับ Product Champion ที่สามารถส่งออกไปยังนานาชาติ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน และ
ประเทศคู่ค้า เช่น มะพร้าว กล้วยไม้ สับปะรด ชมพู่ มะม่วง กล้วยหอม ปลาสวยงาม และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
๒. เสริมสร้างความมั่น คงทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒ นาเมืองราชบุรีให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจฐาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Value based Economy) จากการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ
ที่มีมูลค่าสูง และการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดให้เป็นพื้นที่ผลิต การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความ
ทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัด และหนุนเสริมการพัฒนาภาคกลางในการเป็นฐานการ
ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิต
อาหารของประเทศ โดยเฉพาะการรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพื้นที่ให้สามารถเป็นฐาน
ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก
๓. การพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นสังคมแห่งความสุข ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
รองรั บ การเติ บ โ ตในอนาคต และเตรี ย มพร้ อ มสั ง คมพั ฒ นาสู่ เ มื อ งสั ง คมคุ ณ ธ รร ม และสั น ติ สุ ข
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด ประเทศ
และของโลก เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล และมีความสุข
มั่นคงในชีวิตบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และมีความมั่นคงทางสังคมอย่าง
ทั่วถึง ประชาชนมีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้นในทุกหมู่บ้าน
๔. สร้างฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างให้มีพื้นที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน
ทั้งระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ นิเวศป่าเขา นิเวศลุ่มน้า นิเวศชุมชนและระบบนิเวศเมือง ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตรการท่องเที่ยว หนุนเสริมการค้า การ
บริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ (Smart City) อย่างยั่งยืน
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6.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.2.1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย ร้อยละ 4
6.2.2 ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอาหาร
ระดับประเทศ และนานาชาติ
6.2.3 เกษตรกรมีส มรรถนะสู ง ที่เป็ นมืออาชีพ สถาบัน เกษตรกรเข้ม แข็ง เกษตรมี คุณภาพชี วิตที่ ดี
พึ่งตนเองได้
6.2.4 ผู้ประกอบการค้าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง
จังหวัดราชบุรีมีความพร้อมในการพัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย (Trading City)
6.2.5 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได้
6.2.6 อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนลดลง จาก 5.35 เท่า เป็น 4.00 เท่า
6.2.3 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน จากร้อยละ ๙.๒๗ เป็น ร้อยละ 7
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
จังหวัดราชบุรี

7.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จังหวัดราชบุรี ได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนงาน
บู รณาการส่ งเสริ มการพั ฒนาจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการ) จ านวนทั้ งสิ้ น 17 โครงการ งบประมาณ
279.9657 ล้านบาท จาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลผลิต และกิจกรรม ดังนี้
1. จาแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้
งบดาเนินงาน
เป็นเงิน 79.6294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.37
งบลงทุน
เป็นเงิน 194.3363 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 69.41
งบรายจ่ายอื่น
เป็นเงิน 9.0000
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.21
2.จาแนกตามผลผลิตงบประมาณ ดังนี้
 ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม จานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 30.3026 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 10.82
 ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 3 โครงการ
เป็นเงิน 53.3290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.05
 ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน จานวน 2 โครงการ
เป็นเงิน 45.2548 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ16.16
 ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร จานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 15.8726 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.67
 ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ จานวน 4 โครงการ เป็นเงิน
135.2067 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ48.29
รายละเอียดจาแนกรายการงบประมาณ ตามเอกสารแนบ
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รายการงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จังหวัดราชบุรี
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดราชบุรี
ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม
<รวมกิจกรรม> : 1 ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
1 กิจกรรมหลัก : ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดสถานที่
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาถ้วยรางวัล
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 2: การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุการศึกษา
ระดับที่ 1: วัสดุสนามและการฝึก
ระดับที่ 1: ค่ารางวัล
<รวมกิจกรรม> : 2 ลดความเลื่อมล้าไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง
1 กิจกรรมหลัก : ลดความเลื่อมล้าไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาป้าย
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดสถานที่

279,965,700
279,965,700
30,302,600
5,200,000
5,200,000
5,200,000
236,000
5,000
29,000
20,000
9,000
18,000
1,175,000
1,175,000
132,000
150,000
3,380,000
75,000
3,300,000
3,300,000
3,300,000
68,800
53,200
756,200
21,800
300,000

15
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาอาหารและเครื่องดื่ม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ระดับที่ 1: วัสดุก่อสร้าง
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุอาหาร
ระดับที่ 1: วัสดุสนามและการฝึก
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ
ระดับที่ 2: ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
<รวมกิจกรรม> : 3 พัฒนาประชาชนคุณภาพเพื่ออนาคตราชบุรี
1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาประชาชนคุณภาพเพื่ออนาคตราชบุรี
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาป้าย
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดสถานที่
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาอาหารและเครื่องดื่ม
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาถ้วยรางวัล
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาวุฒิบัตร
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 2: การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
ระดับที่ 1: ค่ารับรองและพิธีการ

งบประมาณ
434,400
18,600
1,430,000
58,200
500,000
160,000
255,000
195,000
60,000
10,480,600
10,480,600
10,480,600
373,800
240,000
1,167,400
456,000
30,400
65,000
16,400
65,000
455,600
51,500
15,000
6,500
6,000
1,308,800
3,918,800
3,918,800
6,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุการศึกษา
ระดับที่ 1: วัสดุคอมพิวเตอร์
ระดับที่ 1: วัสดุสนามและการฝึก
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
ระดับที่ 2: ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ
ระดับที่ 2: ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
<รวมกิจกรรม> : 4 ราชบุรีเมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง (Safety City)
1 กิจกรรมหลัก : ราชบุรีเมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง (Safety City)
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาป้าย
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดสถานที่
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาอาหารและเครื่องดื่ม
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 2: การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ระดับที่ 1: วัสดุการเกษตร
ระดับที่ 1: วัสดุสนามและการฝึก
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
<รวมกิจกรรม> : 5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
1 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณ
873,300
912,600
10,000
104,400
1,565,500
331,900
1,139,600
94,000
2,322,000
2,322,000
2,322,000
100,600
77,600
747,600
2,600
15,000
680,000
50,000
43,200
514,000
514,000
190,400
189,000
200,000
59,600
200,000
200,000
9,000,000
9,000,000

17
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<รวมกิจกรรม> : 1 บริหารจัดการน้าที่สมบูรณ์และยั่งยืน
1 กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการน้าที่สมบูรณ์และยั่งยืน
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมหอถังทรงแชม
เปญและขยายเขตบริเวณหลังวัดแก้มอ้น หมู่ที่ 3 ตาบลแก้มอ้น อาเภอจอมบึง
ระดับที่ 1: ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ
9,000,000
9,000,000
53,329,000
12,618,000
12,618,000
12,618,000
1,218,000
2,905,000

ระดับที่ 1: ก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบติดตั้ง หมู่ที่
5 ตาบลเกาะศาลพระ อาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

550,000

ระดับที่ 1: ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนน
ห้วยตะแคง -เขาสวนหลวง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 - 11 ตาบลเกาะพลับพลา อาเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ระดับที่ 1: ปรับปรุงอ่างเก็บน้าชุมชนบ้านด่านทับตะโก ระยะที่
2 ตาบลด่านทับตะโก อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

2,690,000

ระดับที่ 1: ก่อสร้างคลองส่งน้าดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
บ้านดอนตาสน ตาบลจอมประทัด อาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ขนาดปากกว้าง 2.5
เมตร ลึก 1.2 เมตร ระยะทาง 615 เมตร
ระดับที่ 1: ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้า หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่ง
หลวง อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
<รวมกิจกรรม> : 2 พัฒนานิเวศน์เมืองที่ยั่งยืน
1 กิจกรรมหลัก : พัฒนานิเวศน์เมืองที่ยั่งยืน
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาการเฝ้าระวัง เก็บตัวอย่างคุณภาพน้าคู
คลองสาขา คลองตาคต-ดาเนินสะดวก
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแม่กลอง บริเวณ
วัดช่องลม ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี ยาว 38 เมตร

1,055,000

3,000,000

1,200,000
38,866,000
38,866,000
306,000
306,000
306,000
38,560,000
4,560,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ระดับที่ 1: ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแม่กลอง บริเวณ
วัดธรรมวิโรจน์ หมู่ที่ 5 ตาบลพงสวาย อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยาว 200
เมตร
ระดับที่ 1: ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียรวม อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
<รวมกิจกรรม> : 3 เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ของ
จังหวัดราชบุรี
1 กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ของจังหวัด
ราชบุรี
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาเพาะชากล้าไม้
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาแนวกันไฟ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาป้าย
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล สารวจการวางแปลงและ
การดูแลรักษา
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาประกาศนียบัตร
ระดับที่ 1: วัสดุก่อสร้าง
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 2: การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุเวชภัณฑ์
ระดับที่ 1: วัสดุการเกษตร
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
ระดับที่ 2: ค่าที่พักในประเทศ
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ปลูกป่าหวาย ตาบลตะนาวศรี อาเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ
24,000,000
10,000,000
1,845,000
1,845,000
1,130,200
21,400
28,400
822,600
373,000
102,800
2,800
22,000
315,000
7,000
20,000
75,600
75,600
52,800
15,000
20,000
74,400
31,200
43,200
714,800
350,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ระดับที่ 1: ก่อสร้างฝายเกเบี้ยน ตาบลตะนาวศรี อาเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ขนาด 3 เมตร
ระดับที่ 1: ก่อสร้างฝายน้าล้นกึ่งถาวร ตาบลตะนาวศรี อาเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาด 4 เมตร
ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
<รวมกิจกรรม> : 1 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
1 กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาบรรจุภัณฑ์
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงาน Road Show
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับที่ 2: จ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ Ratchaburi
Premium
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 2: การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
<รวมกิจกรรม> : 2 พัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวง
หมายเลข 3291 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ระหว่าง กม.21+008 - กม.22+545
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ
248,800
116,000
45,254,800
13,026,000
13,026,000
13,026,000
22,900
10,000
12,492,000
200,000
4,000,000
7,592,000
100,000
10,000
590,000
35,200
459,900
459,900
6,000
6,000
32,228,800
32,228,800
32,228,800
20,000,000
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ระดับที่ 1: ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย (รบ.C1-52) วัดโขลง
สุวรรณคีรี-บ้านหนองเกษร อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 13.807 กิโลเมตร

งบประมาณ
9,900,000

ระดับที่ 1: ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายซอนต้า-ฝั่งแฟร์)
พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองนก-กระเรียน ตาบลราง
บัว อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร

1,125,800

ระดับที่ 1: ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบาง
กล้วย ตาบลจอมประทัด อาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี กว้าง 4 เมตร ยาว 0.540
กิโลเมตร
ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร
<รวมกิจกรรม> : 1 เมืองเกษตรสีเขียวที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจเพิ่มค่า
1 กิจกรรมหลัก : เมืองเกษตรสีเขียวที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจเพิ่มค่า
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาบรรจุภัณฑ์
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาป้าย
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดสถานที่
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดประชาสัมพันธ์
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานมหกรรมสัตว์น้าสวยงาม
ระดับที่ 2: จ้างเหมาประกอบอาหาร
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับที่ 2: จ้างเหมาประกวดกล้วยไม้
ระดับที่ 2: จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การผลิตสมุนไพร
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานประกวดผักผลไม้
ระดับที่ 2: จ้างเหมาตกแต่งกล้วยไม้
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาถ้วยรางวัล

1,203,000
15,872,600
10,612,500
10,612,500
7,701,500
83,000
33,000
4,161,500
150,000
20,000
145,000
560,000
870,000
13,000
1,000,000
66,000
1,500
458,000
30,000
150,000
500,000
148,000
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ระดับที่ 2: จ้างเหมาติดตามประเมินผล
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาทาที่กั้นมุมบ่อจระเข้
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ระดับที่ 1: วัสดุก่อสร้าง
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 2: การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
ระดับที่ 1: ค่ารับรองและพิธีการ
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ระดับที่ 1: วัสดุคอมพิวเตอร์
ระดับที่ 1: วัสดุการเกษตร
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
ระดับที่ 2: ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ
ระดับที่ 1: ค่ารางวัล
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: โต๊ะพับ
ระดับที่ 1: ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์
ระดับที่ 1: ชั้นตากพืชสมุนไพร
ระดับที่ 1: เครื่องพ่นฉีดน้าแรงดันสูง
ระดับที่ 1: ตู้อบสมุนไพรแบบ 10 ถาดพร้อมอุปกรณ์
ระดับที่ 1: เครื่องบดสมุนไพร ขนาด 2,000 กรัม
ระดับที่ 1: เครื่องกลั่นน้ามันหอมระเหย ขนาด 50 ลิตร พร้อม

งบประมาณ
10,000
40,000
43,000
200,000
634,100
634,100
70,000
92,000
5,000
18,000
900,000
176,900
94,300
82,600
1,285,000
2,911,000
15,000
20,000
50,000
4,000
80,000
20,000
80,000

อุปกรณ์
ระดับที่ 1: ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร และห้องน้า ตาบล
ด่านทับตะโก อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

1,681,000

ระดับที่ 1: ปรับปรุงต่อเติมอาคารรวบรวมและคัดแยกผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที่ 15 ตาบลทุ่งหลวง อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

961,000
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<รวมกิจกรรม> : 2 ราชบุรีเมืองปศุสัตว์ครบวงจร
1 กิจกรรมหลัก : ราชบุรีเมืองปศุสัตว์ครบวงจร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาป้าย
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับที่ 2: จ้างเหมาติดตามจัดตั้งธนาคารพันธุ์สัตว์
ระดับที่ 2: จ้างเหมาติดตามการพัฒนามาตรฐานฟาร์ม
ระดับที่ 2: จ้างเหมาสัตว์แพทย์
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ระดับที่ 1: วัสดุก่อสร้าง
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 2: การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุเวชภัณฑ์
ระดับที่ 1: วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ระดับที่ 1: วัสดุคอมพิวเตอร์
ระดับที่ 1: วัสดุการเกษตร
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: เครื่องสับหญ้า
ระดับที่ 1: ถังสนาม
ระดับที่ 1: ถังเก็บน้าไนโตรเจน
ระดับที่ 1: ถังเก็บน้าเชื้อ
ระดับที่ 1: กรงกกและอนุบาลสัตว์ปีก

งบประมาณ
4,000,400
4,000,400
3,230,400
38,000
50,000
676,000
12,000
40,000
30,000
216,000
198,000
180,000
94,000
160,000
312,400
312,400
3,600
370,000
881,400
10,000
595,000
40,000
40,000
770,000
400,000
30,000
70,000
70,000
200,000
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<รวมกิจกรรม> : 3 เกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารกับคุณภาพชีวิต
1 กิจกรรมหลัก : เกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารกับคุณภาพชีวิต
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาห้องปฏิบัติการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาป้าย
ระดับที่ 2: จ้างเหมาควบคุมและปฏิบัติงานเพาะพันธ์ปลา
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 2: การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
ระดับที่ 1: วัสดุงานบ้านงานครัว
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุเวชภัณฑ์
ระดับที่ 1: วัสดุการเกษตร
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
<รวมกิจกรรม> : 1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
และสุขภาพ
1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
และสุขภาพ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาป้าย
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดสถานที่
ระดับที่ 2: จ้างเหมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและของดี
อาเภอดาเนินสะดวก

งบประมาณ
1,259,700
1,259,700
1,259,700
20,000
30,000
462,500
82,500
20,000
360,000
80,300
80,300
30,000
3,600
180,800
382,900
69,600
69,600
135,206,700
32,336,500
32,336,500
17,173,000
16,939,000
88,800
1,700,000
162,200
200,000
1,000,000
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ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมและสืบ

งบประมาณ
950,000

สานหนังใหญ่วัดขนอน
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานสับปะรดหวานบ้านคา อาเภอ

10,000
30,000
1,000,000

ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานวันมะม่วงและของดีอาเภอปาก

1,000,000

ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโครงการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานแสดงผลิตผลทางการเกษตร
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

1,000,000
1,000,000
1,000,000

บ้านคา
ท่อ

ท้องถิ่น
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานแสดงและจาหน่าย

500,000

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ราชบุรีพรีเมี่ยม
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดแสดงโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานเทศกาลงานศิลปวัฒนธรรม
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาซุ้มวิถีชีวิตชุมชน
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณีของดีบางแพ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานของดีบ้านโป่งเมืองคนงาม
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอาเภอโพธาราม

500,000
500,000
500,000
900,000
200,000
948,000
1,000,000
750,000

ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดงานวัฒนธรรมประเพณีไทยตะนาว

1,000,000

ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

1,000,000

ศรี อาเภอสวนผึ้ง
อาเภอจอมบึง
ระดับที่ 1: วัสดุงานบ้านงานครัว
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุคอมพิวเตอร์
ระดับที่ 1: วัสดุการเกษตร
ระดับที่ 1: วัสดุเครื่องแต่งกาย

15,000
63,000
30,000
17,500
10,500
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ระดับที่ 1: วัสดุสนามและการฝึก
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ตู้กระจกชั้นเดียว ขนาด 70x150x70 เซนติเมตร
ระดับที่ 1: ตู้กระจกจานวน 3 ชั้น ขนาด 40x150x180

งบประมาณ
18,000
80,000
80,000
15,163,500
37,500
47,500

เซนติเมตร
ระดับที่ 1: ตู้เก็บเสื้อผ้าและอุปกรณ์
ระดับที่ 1: ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
ระดับที่ 1: ตู้อบไอน้าสมุนไพร
ระดับที่ 1: อาคารค่ายพักเยาวชนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้า
ภาชี หมู่ที่ 13 ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ระดับที่ 1: ปรับปรุงพื้นที่และเทปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซุ้มวิถีชีวิตชาวไทยวน วัดทุ่งหญ้าคมบาง ตาบลดอนแร่ อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี
ระดับที่ 1: ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย จังหวัดราชบุรี
ระดับที่ 1: ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตาบล
สร้อยฟ้า อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ระดับที่ 1: อาคารแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวไทยวน วัดทุ่ง
หญ้าคมบาง ตาบลดอนแร่ อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 6 ยาว 20
เมตร
ระดับที่ 1: ปรับปรุงอาคาร จวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า)
เป็นหอศิลป์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

20,000
50,000
50,000
2,488,000
133,500
2,300,000
2,237,000
300,000
5,000,000

ระดับที่ 1: ก่อสร้างห้องน้าเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่ทางเข้า
อุทยานหินเขางู ตาบลเกาะพลับพลา อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1,250,000

ระดับที่ 1: ก่อสร้างห้องน้าเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณวัดขนอน
อาเภอโพธาราม ตาบลสร้อยฟ้า อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1,250,000

<รวมกิจกรรม> : 2 เมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ
1 กิจกรรมหลัก : เมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน

11,500,000
11,500,000
11,500,000
12,100

26
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโครงการ
ระดับที่ 2: จ้างจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลแห่ง

งบประมาณ
10,911,100
200,000
421,100
10,000,000

แสงไฟและสื่อผสม
ระดับที่ 2: จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทาบรรจุภัณฑ์
ระดับที่ 2: จ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับที่ 2: การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
<รวมกิจกรรม> : 3 พัฒนาเมืองท่องเที่ยวสวนผึ้งระดับโลก
1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาเมืองท่องเที่ยวสวนผึ้งระดับโลก
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง ถนนรอบอ่างเก็บน้า
บ้านชัฎป่าหวาย อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

210,000
80,000
564,800
564,800
12,000
25,430,000
25,430,000
25,430,000
2,290,000

ระดับที่ 1: ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 5 ตาบลป่าหวาย อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 1.340
กิโลเมตร
ระดับที่ 1: ก่อสร้างและปรับปรุงจุดชมวิว งานศิลป์ กาแพงหิน
ประติมากรรม จุดถ่ายรูปแลนด์มาร์คสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

2,430,000
15,000,000

ระดับที่ 1: ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้าบ้านชัฏป่าหวาย
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

3,710,000

ระดับที่ 1: ก่อสร้างสะพานไม้เสาคอนกรีต อ่างเก็บน้าบ้านชัฏ
ป่าหวาย อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร

2,000,000

<รวมกิจกรรม> : 4 ราชบุรีน่าอยู่ (Smart City)
1 กิจกรรมหลัก : ราชบุรีน่าอยู่ (Smart City)
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
ที่ 15 ตาบลเขาขลุง เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ตาบลเขาชะงุ้ม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ระยะทาง 2.340 กิโลเมตร

65,940,200
65,940,200
65,940,200
5,940,200

27
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ระดับที่ 1: จัดระเบียบสายไฟฟ้า โทรศัพท์ลงใต้ดินถนนสาย
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระยะทาง
1.300 กิโลเมตร
ระดับที่ 1: ปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคมทางหลวง 4
ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง)
ก่อสร้างสะพานและทางลอดเป็นจุดกลับรถ กว้าง 11.00 เมตร อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

.........................................................

งบประมาณ
40,000,000
20,000,000

