
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
ตราประจ าจังหวัดราชบุรี 
รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ 2 สิ่ง 
คือ พระแสงขรรค์ชัยศรี ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว และฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทอง 
หมายถึง เครื่องแสดงถึงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
ธงประจ าจังหวัดราชบุรี 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 8 

ดอกไม้ประจ าจังหวัดราชบุรี ต้นไม้ประจ าจังหวัดราชบุรี 
ชื่อดอกไม ้ดอกกลัปพฤกษ ์ชือ่พรรณไม ้โมกมนั 
ชื่อวทิยาศาสตร ์Cassia bakeriana Craib ชื่อวิทยาศาสตร ์Wrightia tomentosa 
ค าขวัญประจ าจังหวัดราชบุรี 
“คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโปง่ เมืองโอง่มังกร วดัขนอนหนังใหญ ่
ตืน่ใจถ ้างาม ตลาดน า้ดา้เนนิ เพลนิคา้งคาวร้อยลา้น ยา่นยีส่กปลาด”ี 
1.1 ประวัติความเป็นมา 
จงัหวัดราชบรุ ีมชีื่ออนัเปน็มงคลยิง่ หมายถึง “เมืองพระราชา” 
เป็นเมืองเกา่แก่เมืองหนึ่งของประเทศไทย จากการศกึษาและขดุคน้ 
ของนกัประวตัิศาสตร์ นักโบราณคด ีพบว่าดนิแดนแถบลุม่แมน่ า้ 
แมก่ลองแหง่นี เปน็ถิน่ฐานที่อยู่อาศยัของคนหลายยคุหลายสมัย และ 
มีความรุง่เรืองมาตั งแต่อดีต จากหลกัฐานทางโบราณสถานและ 
โบราณวตัถจุ้านวนมาก ท้าใหเ้ชื่อไดว้า่มผีู้คนตั งถิน่ฐานอยู่ในบริเวณนี  
ตั งแตยุ่คหนิกลาง ตลอดจนไดค้้นพบเมืองโบราณสมยัทวารวดีที่ 
ต้าบลคบูวั อ้าเภอเมอืงราชบรุี พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จุฬาโลก 
มหาราช ปฐมกษตัรยิแ์หง่ราชวงศจ์กัรี ไดเ้คยด้ารงต้าแหน่ง 
หลวงยกกระบัตรเมอืงราชบรุใีนสมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย ซึ่ง 
ในชว่งปลายสมัยกรุงศรีอยธุยาและตอนตน้กรงุรตันโกสนิทรป์รากฏ 
หลักฐานทางประวตัิศาสตรว์า่เมอืงราชบรุเีปน็เมืองหนา้ดา่นทีส่า้คัญ 
เป็นสมรภมูิการรบหลายสมยั โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟา้ 
จุฬาโลกมหาราช ไดย้กทัพมาตั งรบัศึกพมา่ในเขตราชบรุีหลายครั ง 
ครั งทีส่้าคญัทีส่ดุ คือ สงครามเกา้ทพั ต่อมา พ.ศ.2360 ในสมัย 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลัย ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งก้าแพงเมอืงใหมท่างฝัง่ซ้ายของแมน่ ้าแม่
กลอง 
ตลอดมาจนถงึปจัจุบนั ครั นถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ใน พ.ศ.2437 ได้ทรง 
เปลีย่นการปกครองสว่นภมูภิาค โดยรวมหวัเมืองตา่งๆ ที่อยู่ใกลช้ดิกนัตั งขึ นเปน็มณฑล และไดร้วมเมือง 
ราชบรุ ีเมืองกาญจนบรุ ีเมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบรุ ีเมอืงปราณบรุี เมอืงประจวบคีรขีนัธ์ รวม 6 เมือง 
ตั งขึ นเปน็มณฑลราชบรุี โดยตั งทีบ่ัญชาการมณฑล ณ เมืองราชบรุ ีทางฝัง่ขวาของแมน่ ้าแมก่ลอง (ต่อมาเปน็ 
ที่ตั งของศาลากลางจงัหวดัราชบรุหีลงัเกา่ และในปจัจุบนัเปน็ทีต่ั งของพิพธิภณัฑสถานแหง่ชาตริาชบรุี) 
ต่อมาในป ีพ.ศ.2440 ไดย้า้ยที่บญัชาการเมอืงราชบรุี จากฝัง่ซา้ยกลบัมาตั งรวมอยู่แหง่ 
เดียวกบัศาลาวา่การมณฑลราชบรุี ทางฝัง่ขวาของแม่น า้แมก่ลอง จนถึง พ.ศ.2476 เมือ่ได้มกีารยกเลกิการ 



ปกครองแบบมณฑลทั งหมด มณฑลราชบรุจีงึถูกยกเลิกและคงฐานะเปน็จังหวดัราชบรุจีนถงึปจัจุบนั 
1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
ที่ตั้ง 
จงัหวัดราชบรุตีั งอยู่ในพื นทีภ่าคกลางดา้นทิศตะวนัตก มีพื นที ่3,247 ลา้นไร ่
หรือ 5,196 ตารางกโิลเมตร คิดเปน็ร้อยละ 11.27 ของเนื อทีภ่าคตะวนัตก 8 จงัหวดั มีพื นทีช่ายแดนตดิกบั 
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรเีป็นแนวพรมแดนสนัปนัน า้ ระยะความยาว 73 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 9 

อาณาเขตติดต่อ ดงันี  
ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดักาญจนบรุี 
ทิศใต ้ตดิต่อกบัจงัหวัดเพชรบรุี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจังหวดันครปฐม สมทุรสาคร และ สมุทรสงคราม 
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร์ 
จุดผ่านแดน 
จงัหวัดราชบรุมีีแนวเขตชายแดนอยู่ในพื นที่อา้เภอสวนผึ ง และอ้าเภอบา้นคา 
มชี่องทางตามแนวชายแดนทั งหมด 13 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่
(1) ช่องทางตะโกบน (8) ช่องทางหว้ยโกทา่ 
(2) ช่องทางตะโกปดิทอง (9) ช่องทางหว้ยคอกหมู 
(3) ช่องทางตะโกลา่ง (10) ชอ่งทางโปง่แหง้ 
(4) ช่องทางหว้ยสดุ (11) ช่องทางพรุะกา้ 
(5) ช่องทางเขากระโจม (12) ช่องทางกระซุง้ 
(6) ช่องทางหว้ยม ิ(13) ช่องทางจะเอว 
(7) ช่องทางบ่อหว ี
ช่องทางทีส่ามารถสญัจรได้ดว้ยยานพาหนะมี 5 ช่องทาง คือ ชอ่งทางตะโกบน 
ตะโกปดิทอง ตะโกลา่ง เขากระโจม และช่องทางหว้ยคอกหมู 
และหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งไดด้า้เนนิการอ้านวยความสะดวกให้แก่ราษฎรใน 
พื นทีช่ายแดนบรเิวณช่องตะโกบน บา้นตะโกลา่ง หมูท่ี ่8 ตา้บลสวนผึ ง จังหวดัราชบรุ ีอ้าเภอสวนผึ ง ท้าการ 
ค้าขาย แลกเปลีย่นสนิคา้เครือ่งอปุโภค บรโิภค ที่จา้เปน็ในชวีติประจา้วนัของประชาชนในพื นที่ โดยยงัมิได้ม ี
การประกาศเปดิเป็นจดุผ่อนปรนการคา้ อยา่งไรกด็ี การทีจ่ะพฒันาช่องตะโกบน ใหเ้ปน็จดุผ่านแดน ต้อง 
ค้านงึถงึความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ โดยตอ้งมีการตอบรบัอยา่งเปน็ทางการของฝา่ยเมยีนมาร์ ซึ่งจะตอ้งม ี
การประสานงานในระดบัสงูของสว่นกลาง สา้หรับจงัหวดัราชบรุี จะยังคงมุง่หมายทีจ่ะดา้เนนิการอ้านวยความ 
สะดวกใหม้ีตลาดนดัช่องตะโกบน และพฒันาศักยภาพและองคป์ระกอบต่างๆ ใหม้ีความพร้อมที่จะเปดิเป็นจดุ 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 10 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 11 

1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภมูปิระเทศแบง่ไดเ้ปน็ 4 ลักษณะ คือ 
(1) พื้นที่ภูเขาสูง ได้แก ่บริเวณเขตแดนด้านทิศตะวนัตกติดกบัสาธารณรฐั 
แห่งสหภาพเมยีนมาร์ และเขตแดนด้านทิศใต้ตดิกบัจงัหวดัเพชรบรุี มสีภาพเปน็เทือกเขาสงู อุดมดว้ยปา่ดบิ 
ปา่เบญจพรรณ ปา่เตง็รงั และปา่ไผ่ ความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลางตั งแต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร 



สภาพเนื อดนิคอ่นขา้งเปน็ดนิทราย มีความอดุมสมบรูณต์่้า มีปฏกิริยิาเปน็กรด ดนิอุ้มน า้ไดน้้อย อยูใ่นเขต 
พื นที่อา้เภอสวนผึ ง อ้าเภอบา้นคา และดา้นทิศตะวนัตกของอา้เภอปากทอ่ 
(2) พื้นที่ราบสูง ไดแ้ก ่บรเิวณถดัจากเทือกเขามาทางด้านทิศตะวนัออก 
จนถงึตอนกลางของพื นทีจ่ังหวดั มลีักษณะเปน็ทีร่าบสูงและเปน็ลอนลาด มีแมน่ า้ภาชีและลา้หว้ยสาขาเปน็ 
สายน ้าหลกั สภาพดนิเปน็ดนิรว่นปนทราย มีการชะลา้งพังทลายของหนา้ดนิค่อนข้างสงู สภาพเหมาะกบัการ 
ปลูกพชืไร ่และไมผ้ล อยูใ่นเขตพื นทีอ่้าเภอสวนผึ ง อ้าเภอบา้นคา อ้าเภอจอมบึง และดา้นทศิตะวนัตกของ 
อ้าเภอปากท่อ เมอืงราชบรุ ีโพธาราม และอ้าเภอบา้นโปง่ 
(3) พื้นที่ราบลุ่ม ไดแ้ก ่บรเิวณสองฝัง่แมน่ า้แม่กลอง และด้านทิศตะวนัออก 
ของจงัหวดั มีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างดี มีระบบชลประทานแม่กลองที่เปน็ระบบชลประทานขนาดใหญ ่
สภาพดนิเปน็ดนิรว่นและดินรว่นปนเหนยีว เหมาะแก่การปลูกขา้วและพชืผกั อยู่ในเขตอา้เภอจอมบึง ปากท่อ 
เมอืงราชบรุ ีบางแพ โพธาราม และอา้เภอบ้านโปง่ 
(4) พื้นที่ราบลุ่มต่ า ไดแ้ก ่บรเิวณทิศตะวนัออกของจังหวดั บริเวณตอน 
ปลายของแมน่ า้แม่กลองที่เชือ่มต่อกบัจงัหวัดสมทุรสงคราม เปน็ทีร่าบลุม่ มีลา้คลองและคนู ้าทีเ่ชื่อมตอ่กบั
แมน่ า้ 
แมก่ลอง อยูสู่งจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 1 - 2 เมตร สภาพดนิค่อนข้างเป็นเนื อดนิเหนยีว ระบายน า้เลว ม ี
ความอดุมสมบรูณต์ามธรรมชาตปิานกลางถงึสงู ใชท้า้นา และยกร่องเพื่อปลูกพชืสวนและพชืผัก อยูใ่นเขต 
อ้าเภอวดัเพลง และอา้เภอดา้เนนิสะดวก 
1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
จงัหวัดราชบรุตีั งอยู่ในเขตที่ไดร้ับอิทธพิลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉยีงใต้ 
สามารถแบง่ออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤด ูดังนี  
ฤดูร้อน เริม่ตั งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธถ์ึงกลางเดือนพฤษภาคม ชว่งนี ไดร้บั 
อิทธิพลจากลมตะวนัออกและลมฝ่ายใต้พดัผ่านท้าใหม้ีอากาศร้อนอบอ้าวทัว่ไป อาจมีพายุฤดรู้อนเกดิขึ น
ในชว่ง 
เดือนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน (สถติิอณุหภูมสิงูทีส่ดุวดัได้ 40.9 องศาเซลเซยีส เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2541) 
ฤดูฝน แบง่ออกเปน็ 2 ชว่ง ได้แก ่
ชว่งแรก ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสงิหาคม ชว่งนี ไดร้บัอทิธิพล 
จากมรสุมตะวนัตกเฉยีงใต้ที่พดัเอาความชื นจากมหาสมทุรอินเดยีและทะเลอนัดามนั แตเ่นื่องจากมเีทือกเขา 
ตะนาวศรกีั นอยู ่จึงท้าให้พื นที่ตดิเทอืกเขาไดร้บัปรมิาณฝนไม่มากนกั สว่นใหญจ่ะถูกพดัเลยไปตกแถบลุ่มน า้ 
แมก่ลองและดา้นตะวนัออกของจงัหวดั 
ชว่งทีส่อง ประมาณเดือนกนัยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ชว่งนี ไดร้บั 
อิทธิพลจากรอ่งมรสุมทีเ่ลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือมาปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรี ท้าใหม้ฝีนตกชุกและตก 
หนักแถบอา้เภอสวนผึ ง บา้นคา จอมบึง และอ้าเภอโพธาราม ทา้ใหเ้กดิอทุกภยัและน า้ปา่ไหลหลากจาก 
เทอืกเขาเป็นประจา้ทุกปี 
ปริมาณฝนมากทีสุ่ดต่อเดือน วดัได ้441.5 มิลลเิมตร เมื่อเดือนตลุาคม พ.ศ.2548 
ปริมาณฝนมากทีสุ่ดต่อปี วดัได ้1,513.1 มลิลเิมตร เมือ่ป ีพ.ศ.2539 
ปริมาณฝนนอ้ยทีส่ดุตอ่ปี วัดได ้902.7 มิลลเิมตร เมื่อป ีพ.ศ.2536 
ฤดูหนาว เริม่ตั งแตก่ลางเดือนพฤศจิกายนถงึกลางเดอืนกมุภาพนัธ ์มีอากาศ 



หนาวเยน็เนื่องจากไดร้บัอิทธพิลของลมมรสุมตะวนัออกเฉยีงเหนือที่พดันา้เอาความหนาวเยน็และแหง้มาปก
คลุม 
ท้าให้พื นทีต่ามเชงิเขา หบุเขาแถบอา้เภอสวนผึ ง บา้นคา จอมบึง และอ้าเภอปากท่อ มีอากาศหนาวถึงหนาว
จดั 
ทุกป ี(สถติิอุณหภมูติ่้าทีส่ดุวดัได้ 9.8 องศาเซลเซยีส เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2542) 
ที่มา : สถานอีตุุนยิมวิทยาราชบรุี ขอ้มูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 
1.3 การปกครอง และประชากร 
1.3.1 เขตการปกครอง 
จงัหวัดราชบรุ ีแบง่การปกครองออกเปน็ 10 อ้าเภอ 104 ต้าบล 975 หมูบ่้าน 
การบรหิารราชการสว่นภมูภิาคและท้องถิน่ในจังหวดั 
การจดัองคก์รบรหิารราชการสว่นภมูภิาค มหีนว่ยงานราชการที่อยู่ในความ 
ควบคุมดแูลของผูว้า่ราชการจงัหวดั ประกอบดว้ย 
(1) สว่นราชการในระดบัจงัหวดั แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ หนว่ยราชการบรหิาร 
สว่นภมูภิาคประจา้จังหวดั จา้นวน 31 หนว่ยงาน และหนว่ยราชการบริหารสว่นกลาง จา้นวน 78 หนว่ยงาน 
(2) การบริหารราชการสว่นทอ้งถิน่ จา้นวน 112 แหง่ ประกอบดว้ย 
� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 1 แหง่ ได้แก ่องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัราชบรุี 
� เทศบาลเมือง 4 แหง่ ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบรุ ีเมืองบา้นโปง่ เมืองโพธาราม 
และเทศบาลเมืองทา่ผา 
� เทศบาลตา้บล 30 แห่ง 
� องคก์ารบรหิารสว่นต้าบล 77 แหง่ 
แสดงการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดราชบุรี 
จ านวน (แห่ง) การปกครองส่วนท้องถิ่น ล าดับ อ าเภอ ต้ังเมื่อ พ้ืนที่ 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 12 
(ตร.กม.) ต าบล หมูบ่้าน อบจ. เทศบาล 
เมือง 
เทศบาล 
ต าบล 
อบต. 
1 เมอืงราชบรุ ีร.ศ. 116 430.298 22 187 1 1 4 17 
2 บา้นโปง่ ร.ศ. 116 366.559 15 183 - 2 4 11 
3 โพธาราม พ.ศ. 2436 417.009 19 156 - 1 8 11 
4 ดา้เนนิสะดวก กอ่น พ.ศ. 2400 210.271 13 105 - - 5 8 
5 ปากทอ่ ร.ศ.118 757.835 12 85 - - 2 10 
6 จอมบงึ พ.ศ. 2438 772.054 6 89 - - 2 6 
7 บางแพ พ.ศ. 2457 172.597 7 65 - - 2 4 
8 สวนผึ ง พ.ศ. 2517 1,005.08 4 37 - - 2 4 
9 บา้นคา พ.ศ. 2540 1,026.867 3 40 - - - 3 
10 วดัเพลง พ.ศ. 2453 37.892 3 28 - - 1 3 
รวม 5,196.462 104 975 1 4 30 77 
หมายเหตุ : ต้าบลจา้นวน 104 ต้าบล ประกอบดว้ย ต้าบลในการปกครองทอ้งที่ จา้นวน 101 ต้าบล การปกครองทอ้งถิน่ (อยูใ่นเขต 



เทศบาลเมอืง) จ้านวน 3 ตา้บล ไดแ้ก ่ต้าบลหนา้เมอืง อ้าเภอเมอืงราชบรุ ีตา้บลบา้นโปง่ อ้าเภอบ้านโปง่ และต้าบลโพธาราม อา้เภอโพ
ธาราม 
1.3.2 ประชากรจังหวัดราชบุรี 
เพศ จ านวน 
ประชากรชาย 415,725 คน 
ประชากรหญงิ 437,492 คน 
รวม 853,217 คน 
จา้นวนครวัเรอืน 293,877 ครวัเรอืน 
ที่มา : ที่ท้าการปกครองจงัหวดัราชบรุี และ ส้านกังานสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัราชบรุี ขอ้มลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
1.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4.1 ไฟฟ้า 
ครวัเรอืนทีม่ีไฟฟา้ใช้ และไมม่ีไฟฟา้ใช้ 
จงัหวัดราชบรุ ีมหีนว่ยงานดา้เนนิการจัดหา จดัจ้าหนา่ยพลงังานไฟฟา้ให้กบั 
ประชาชนภาคที่อยู่อาศยั ภาคธรุกจิอตุสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ขยายเขตครอบคลุมพื นที่ทั ง 10 
อ้าเภอ โดยมีการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เขต 1 (ภาคใต)้ จังหวดัเพชรบรุี และการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เขต 3 (ภาค
กลาง) 
จงัหวัดนครปฐม ก้ากบัดแูลและรบัผดิชอบพื นทีจ่ังหวดัราชบรุี ดังนี  
(1) การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เขต 1 (ภาคใต)้ ก้ากบัดแูลและรบัผดิชอบพื นที่ 
จา้นวน 9 อ้าเภอ ได้แก ่อ้าเภอเมืองราชบรุี โพธาราม ด้าเนนิสะดวก ปากท่อ จอมบงึ บางแพ สวนผึ ง บ้านคา 
และอา้เภอวดัเพลง โดยมกีารไฟฟา้สว่นภูมภิาคสาขา ประกอบดว้ย 
(1.1) การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจงัหวดัราชบรุี เปน็สาขาที ่260 ม ี
สา้นักงานการไฟฟา้ในสงักัด ได้แก ่การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาอา้เภอปากท่อ และการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขา 
ย่อยอา้เภอวดัเพลง 
(1.2) การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอา้ เภอจอมบึง เปน็สาขาที ่261 มี 
สา้นักงานการไฟฟา้ในสงักัด ได้แก ่การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาอา้เภอสวนผึ ง 
(1.3) การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอา้เภอโพธาราม เปน็สาขาที ่274 ม ี
สา้นักงานการไฟฟา้ในสงักัด ได้แก ่การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาอา้เภอดา้เนินสะดวก การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
สาขาอา้เภอบางแพ การไฟฟา้สว่นภมูภิาคสาขาดอนไผ่ และการไฟฟา้สว่นภมูภิาคสาขาย่อยนางแกว้ 
(2) การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวดันครปฐม ก้ากบัดูแล 
และรบัผิดชอบพื นทีจ่งัหวดัราชบรุี จา้นวน 1 อ้าเภอ ได้แก ่อ้าเภอบา้นโป่ง โดยมีการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอา้เภอ
บา้น 
โปง่ เปน็สาขาที ่250 มีสา้นักงานการไฟฟา้ในสงักดั ไดแ้ก ่การไฟฟา้สว่นภูมภิาคสาขายอ่ยหนองปลาหมอ 
การไฟฟา้สว่นภูมภิาคสาขายอ่ยกรบัใหญ่ 
โดยมผีูใ้ชไ้ฟฟา้รวมทั งหมดจา้นวน 255,031 ครวัเรือน และมีครวัเรือนที่ไม่ 
มีไฟฟา้ใช ้(อยูร่ะหวา่งขอใช้ไฟฟ้า) จา้นวน 1,918 ครวัเรือน จา้แนกเปน็รายอ้าเภอ ดังนี  
ที่มา : การไฟฟา้สว่นภมูิภาคจงัหวัดราชบรุี การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอา้เภอจอมบงึ การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอา้เภอโพธาราม 
การไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ้าเภอบา้นโปง่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอา้เภอดา้เนินสะดวก การไฟฟา้สว่นภมูิภาคสาขาอา้เภอบางแพ 
การไฟฟา้สว่นภมูภิาคสาขาดอนไผ่ ขอ ้มลู ณ 30 เมษายน 2558 
1.4.2 การประปา 
ครวัเรอืนทีม่ีน า้ประปาใช้ และไมม่นี ้าประปาใช ้



จงัหวัดราชบรุมีีการประปาสว่นภมูภิาคให้บรกิารน า้ประปา จา้นวน 4 แหง่ 
ประกอบดว้ย การประปาสว่นภมูภิาคสาขาราชบรุี การประปาสว่นภูมภิาคสาขาบ้านโปง่ การประปาสว่น
ภมูภิาค 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 13 

ล าดับ อ าเภอ จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) 
1. เมอืงราชบรุ ี9,061 
2. บ้านโปง่ 11,045 
3. โพธาราม 3,541 
4. ด้าเนนิสะดวก 4,626 
5. ปากทอ่ 5,765 
6. จอมบงึ 2,105 
7. บางแพ 3,782 
8. สวนผึ ง 2,375 
9. บ้านคา - 
10 วดัเพลง 119 
รวม 42,419 
พื นที่การใหบ้ริการน า้ประปาของการประปาสว่นภมูภิาค ประกอบดว้ย 4 
สาขา รายละเอยีดดงันี  
(1) การประปาสว่นภมูภิาคสาขาราชบรุี มีแม่ขา่ยและหนว่ยบริการรวม 5 
แห่ง ใหบ้ริการในพื นที่อา้เภอเมืองราชบรุี โพธาราม ด้าเนนิสะดวก และอา้เภอบางแพ 
(2) การประปาสว่นภมูภิาคสาขาบา้นโป่ง มแีมข่่าย 1 แหง่ ใหบ้ริการใน 
พื นที่อา้เภอบ้านโปง่ 
(3) การประปาสว่นภมูภิาคปากท่อ มีแม่ขา่ยและหนว่ยบรกิาร รวม 2 แหง่ 
ให้บรกิารในพื นทีอ่้าเภอปากท่อ อ้าเภอวดัเพลง (บางสว่น) จงัหวดัราชบรุี อ้าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี และ 
องคก์ารบรหิารสว่นต้าบลแพรกหนามแดง อ้าเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 
(4) การประปาสว่นภมูภิาคสาขาสวนผึ ง มีแม่ขา่ยและหนว่ยบริการ รวม 3 
แห่ง ใหบ้ริการในพื นที่อา้เภอสวนผึ ง และอา้เภอจอมบึง 
ที่มา : การประปาสว่นภมูิภาค เขต 3 การประปาสว่นภมูภิาค สาขาราชบรุ ีการประปาสว่นภมูภิาค สาขาปากทอ่ 
ขอ้มลู ณ 30 เมษายน 2558 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 14 

1.4.3 โทรศัพท์ 
จา้นวนชุมสายและเลขหมายโทรศัพท์ 
จ านวนเลขหมาย 
ทั้งหมด 
จ านวนเลขหมาย 
ชุมสายโทรศัพท์ สาธารณะ จ านวนเลขหมาย 
ธรรมดา 
ราชบรุ ี17,278 489 9,914 
บา้นโปง่ 13,890 335 8,987 



โพธาราม 9,640 226 4,878 
ด้าเนนิสะดวก 7,402 107 3,356 
ปากทอ่ 4,242 57 2,365 
จอมบึง 4,050 94 1,950 
รวม 56,502 1,308 31,450 
ที่มา : บรษิัท ทีโอท ีจา้กัด (มหาชน) ขอ้มลู ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2558 
1.4.4 การคมนาคม 
การคมนาคมทางบก 
จงัหวัดราชบรุ ีอยูห่า่งจากกรงุเทพมหานครประมาณ 100 กโิลเมตร การคมนาคม 
มีความสะดวกรวดเรว็ทั งรถยนตส์ว่นตวั รถโดยสารประจ้าทาง และรถไฟ ดังนี  
(1) ทางหลวงแผน่ดนิ โดยเดนิทางมาจากกรงุเทพมหานคร 
(1.1) รถยนตส์ว่นตวั 
- เสน้ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากบางแค 
– อ้อมน้อย – อ้อมใหญ ่– นครชยัศร ี– นครปฐม – ราชบรุ ีระยะทางทั งหมดประมาณ 104 กโิลเมตร 
- เสน้ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนน)ี จาก 
กรงุเทพฯ – พุทธมณฑล – นครชยัศร ีมาบรรจบเขา้เสน้ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
บรเิวณ 
อ้าเภอนครชยัศร ีจงัหวัดนครปฐม จากนั นใชถ้นนเพชรเกษมตรงไปตวัเมอืงราชบรุี ระยะทางทั งหมดประมาณ 
100 กโิลเมตร 
- เสน้ทางหลวงเอเชยีสาย 2 (AH2) หรือทางหลวงแผน่ดนิ 
หมายเลข 35 สายธนบรุ ี– ปากท่อ (ถนนพระราม 2) มาบรรจบเขา้เสน้ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4 (ถนน 
เพชรเกษม) บรเิวณแยกวงัมะนาว อ้าเภอปากท่อ จังหวดัราชบรุ ีจากนั นใชถ้นนเพชรเกษมเขา้ตวัเมืองราชบรุี 
ระยะทางทั งหมดประมาณ 120 กโิลเมตร 
(1.2) รถโดยสารประจา้ทาง 
บริษทั ขนสง่ จา้กดั มีบริการเดนิรถจากสถานขีนสง่สายใตใ้หม่ 
(แหง่ที ่2) ไป – กลบั จงัหวดัราชบรุีทกุวนั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง โดยมหีลายเสน้ทาง ได้แก ่
กรงุเทพฯ – ราชบรุ ีระยะทาง 109 กิโลเมตร 
กรงุเทพฯ – พุทธมณฑล – ราชบรุ ี(ม.1ข) ระยะทาง 99 กโิลเมตร 
กรงุเทพฯ – พุทธมณฑล – ราชบรุ ี(ม.2) ระยะทาง 99 กิโลเมตร 
กรงุเทพฯ – โพธาราม ระยะทาง 85 กโิลเมตร 
กรงุเทพฯ – บา้นโป่ง (ม.1ข) ระยะทาง 78 กิโลเมตร 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 15 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 16 

กรงุเทพฯ – บา้นโป่ง (ม.2) ระยะทาง 68 กิโลเมตร 
กรงุเทพฯ – ดา้เนนิสะดวก ระยะทาง 96 กิโลเมตร 
กรงุเทพฯ – จอมบึง ระยะทาง 126 กิโลเมตร 
ที่มา : ส้านกังานขนสง่จงัหวดัราชบรุี ขอ้มลู ณ วันที ่30 เมษายน 2558 
(2) สถานรีถไฟ ขบวนรถ และระยะทางจากหวัลา้โพง 
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟสายใต้ ออกจากกรงุเทพมหานคร ณ 



สถานรีถไฟหวัลา้โพง และสถานรีถไฟธนบรุี (บางกอกน้อย) ทุกวนั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง โดยผ่าน 
อ้าเภอบา้นโป่ง โพธาราม เมอืงราชบรุี และอ้าเภอปากท่อ โดยมรีะยะทางดงันี  
กรงุเทพฯ – บา้นโป่ง ระยะทาง 84 กิโลเมตร 
กรงุเทพฯ – โพธาราม ระยะทาง 98 กโิลเมตร 
กรงุเทพฯ – เมืองราชบรุ ีระยะทาง 117 กโิลเมตร 
กรงุเทพฯ – ปากท่อ ระยะทาง 135 กิโลเมตร 
และมรีถไฟแยกจากอ้าเภอบา้นโปง่ไปจังหวดักาญจนบุรี ระยะทาง 49 กโิลเมตร 
ที่มา : สถานรีถไฟราชบรุ ีขอ้มลู ณ วันที ่30 เมษายน 2558 
1.5 ลักษณะทางสังคม 
1.5.1 การศึกษา จ้านวนนกัเรยีน/นักศกึษา จา้แนกตามระดบัการศึกษา ตั งแต ่
ระดบัอนบุาล – อุดมศกึษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) รวมแต่ละระดับการศึกษา (คน) 
เตรยีมอนบุาล ชาย 136 หญงิ 174 310 
อนบุาล 1 ชาย 4,794 หญิง 4,510 9,304 
อนบุาล 2 ชาย 5,725 หญิง 4,685 10,410 
อนบุาล 3 ชาย 2,239 หญิง 1,829 4,068 
เด็กเล็ก ชาย 69 หญงิ 63 132 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 24,224 
ประถมศกึษาปีที่ 1 ชาย 6,277 หญงิ 5,460 11,737 
ประถมศกึษาปีที่ 2 ชาย 6,299 หญงิ 8,814 15,113 
ประถมศกึษาปีที่ 3 ชาย 6,198 หญงิ 5,111 11,309 
ประถมศกึษาปีที่ 4 ชาย 6,331 หญงิ 5,020 
11,351 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 17 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) รวมแต่ละระดับการศึกษา (คน) 
ประถมศกึษาปีที่ 5 ชาย 5,732 หญงิ 5,287 11,019 
ประถมศกึษาปีที่ 6 ชาย 5,617 หญงิ 5,076 10,693 
รวมระดับประถมศึกษา 71,222 
มธัยมศึกษาปทีี่ 1 ชาย 5,094 หญิง 5,017 10,111 
มธัยมศึกษาปทีี่ 2 ชาย 5,179 หญิง 5,156 10,335 
มธัยมศึกษาปทีี่ 3 ชาย 4,908 หญิง 5,006 9,914 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30,360 
มธัยมศึกษาปทีี่ 4 ชาย 2,105 หญิง 2,975 5,080 
มธัยมศึกษาปทีี่ 5 ชาย 2,393 หญิง 3,319 5,712 
มธัยมศึกษาปทีี่ 6 ชาย 2,304 หญิง 3,186 5,490 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 16,282 
ปวช.ชั นปทีี ่1 ชาย 1,944 หญิง 1,207 3,151 
ปวช.ชั นปทีี ่2 ชาย 1,701 หญิง 1,265 2,966 
ปวช.ชั นปทีี ่3 ชาย 2,238 หญิง 1,076 3,314 



รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9,431 
ปวส.ชั นปทีี ่1 ชาย 1,142 หญิง 951 2,093 
ปวส.ชั นปทีี ่2 ชาย 1,152 หญิง 766 1,918 
รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,011 
ปริญญาตร ีปีที ่1 ชาย 871 หญิง 1,516 2,387 
ปริญญาตร ีปีที ่2 ชาย 682 หญิง 1,338 2,020 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 18 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) รวมแต่ละระดับการศึกษา (คน) 
ปริญญาตร ีปีที ่3 ชาย 68 หญิง 384 452 
ปริญญาตร ีปีที ่4 ชาย 501 หญิง 1,091 1,592 
ปริญญาตร ีปีที ่5 ชาย 179 หญิง 354 533 
ปริญญาตร ีปีที ่6 ชาย - หญงิ - - 
รวมระดับปริญญาตรี 6,984 
ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ ชาย 38 หญิง 95 133 
รวมประกาศนียบัตรบัณฑิต 133 
ระดบัปรญิญาโท ชาย 54 หญิง 97 151 
รวมระดับปริญญาโท 151 
ระดบัปรญิญาตรเีอก ชาย - หญิง - - 
รวมระดับปริญญาเอก - 
ที่มา : ส้านกังานศกึษาธกิารภาค 6 ขอ้มลู ณ วันที ่10 มิถนุายน 2557 (ขอ้มลูปจัจุบนั) 
1.5.2 การสาธารณสุข จา้นวนประชากร จา้แนกตามสิทธิก์ารรักษาพยาบาล 
ประชากรที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ (คน) ประชากรจ าแนกตามสิทธิ์ (คน) 
อ าเภอ ชาย หญิง รวม ประกัน 
สุขภาพ (UC) 
ข้าราชการ 
(OFC) 
ประกันสังคม 
(SSS) 
เมอืงราชบรุ ี227,345 117,689 109,656 163,945 31,011 32,389 
บา้นโปง่ 180,478 86,743 93,735 122,163 11,534 46,781 
โพธาราม 125,511 59,573 65,938 95,421 12,984 17,106 
ด้าเนนิสะดวก 87,003 41,614 45,389 76,490 5,560 4,953 
ปากทอ่ 57,167 27,493 29,674 45,558 4,423 7,186 
จอมบึง 55,492 26,917 28,575 47,515 4,184 3,793 
บางแพ 37,803 18,353 19,450 29,908 4,793 3,102 
สวนผึ ง 31,572 15,946 15,626 27,770 1,933 1,869 
บา้นคา 17,839 8,981 8,858 15,978 969 892 
วดัเพลง 10,955 5,192 5,763 8,578 1,457 920 
รวม 831,165 408,501 422,664 633,326 78,848 118,991 



ที่มา : ฐานขอ้มลู DBPOP จาก สปสช. ณ วันที ่1 ตุลาคม 2557 กลุม่งานสารสนเทศ ส้านกังานสาธารณสขุจงัหวดัราชบรุี 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 19 

1.5.3 จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
จงัหวัดราชบรุ ีมีนายจา้ง/สถานประกอบการที่มกีารจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าว 
ที่ไดร้ับอนญุาตทา้งาน จา้นวน 5,210 ราย มีแรงงานตา่งดา้วสญัชาตเิมยีนมาร์ ลาว กัมพูชา ชนกลุ่มน้อย 
ประเภทการส่งเสรมิการลงทนุ และชัว่คราว รวมจา้นวน 47,126 คน 
โดยประเภทกจิการเกษตรและปศสุัตวม์จีา้นวนแรงงานตา่งด้าวมากทีส่ดุ 
รองลงมาเปน็กจิการตอ่เนือ่งการเกษตร กจิการผลติหรือจา้หน่ายเสื อผา้สา้เร็จรปู กจิการผลติหรือจา้หนา่ย 
สนิคา้อเิลก็ทรอนคิส์ โดยกจิการผลติหรอืจ้าหนา่ยผลติภัณฑ์กระดาษ มีการใชแ้รงงานตา่งดา้วน้อยทีสุ่ด 
จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน 
ส าดับ 
ที ่
ประเภทคนต่างด้าว นายจ้าง/ 
สถานประกอบการ (ราย) 
คนต่างด้าว 
(คน) 
1. แรงงานตา่งดา้ว 3 สญัชาต ิ
-เมยีนมาร ์
-ลาว 
-กัมพชูา 
4,391 
39,104 
1,615 
3,356 
รวม 44,075 
2. ชนกลุม่น้อย (กะเหรีย่ง พม่าพลัดถิน่ มอญ) 625 2,311 
3. สง่เสรมิการลงทนุ (ไตห้วนั จนี อินเดีย) 18 60 
4. ชัว่คราว (จนี ฟิลปิปนส ์ไตห้วนั) 176 680 
รวม 5,210 47,126 
ที่มา : ส้านกังานจัดหางานจงัหวดัราชบรุี ขอ้มลู ณ วันที ่9 มิถนุายน 2558 
1.5.4 จ านวนผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพรายเดือน 
จงัหวัดราชบรุมีผีูสู้งอายทุี่มสีทิธริับเงนิเบี ยยงัชีพผูส้งูอายุ ประจา้ ป ี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จา้นวนทั งสิ น 117,896 คน 
ที่มา : ส้านกังานสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัราชบรุี ขอ้มลู ณ วันที่ 8 มิถนุายน 2558 
1.5.5 ครัวเรือนยากจน จา้แนกเปน็รายอ้าเภอ (ข้อมลูจาก กชช.2ค และ จปฐ. ปลีา่สดุ 
ทีส่้ารวจ) 
จากการสา้รวจขอ้มลู จปฐ. และข้อมลูพื นฐาน ปี 2558 พบวา่จงัหวดัราชบรุี 
มีครวัเรือนที่มรีายได้ต่า้กวา่เกณฑ์ 30,000 บาท/คน/ป ีจา้นวนทั งสิ น 523 ครวัเรอืน ในพื นที ่3 อ้าเภอ ซึ่ง 
จา้แนกเปน็รายอา้เภอไดด้ังนี  



(1) อ้าเภอบา้นโปง่ จา้นวน 499 ครวัเรือน 
(2) อ้าเภอปากทอ่ จ้านวน 22 ครวัเรอืน 
(3) อ้าเภอบางแพ จา้นวน 2 ครวัเรอืน 
ที่มา : ส้านกังานพัฒนาชมุชนจงัหวดัราชบรุี ขอ้มูล ณ วันที ่8 มถิุนายน 2558 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 20 

1.5.6 ศาสนา 
จงัหวัดราชบรุมีีประชากรทั งสิ นจา้นวน 853,948 คน โดยมกีารนบัถือ 
ศาสนา ดังนี  
ศาสนา จ านวนผู้นับถือศาสนา 
ต่างๆ (คน) 
พุทธ 841,213 
ครสิต ์12,000 
อิสลาม 735 
ซิกส ์- 
ฮินด ู- 
อื่นๆ - 
รวม 853,948 
ที่มา : ส้านกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบรุี ขอ้มลู ณ วันที ่8 มิถนุายน 2558 
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.6.1 ดิน ลักษณะดิน 
ลักษณะและสมบตัิของทรัพยากรดนิจังหวดัราชบรุี สามารถจา้แนกออกเป็น 
26 กลุ่มชดุดนิ มีเนื อทีป่ระมาณ 2,986,123.09 ไร ่หรือร้อยละ 91.94 ของพื นทีจ่งัหวัด และพื นที ่
เบ็ดเตลด็ 10 ประเภท มีเนื อที่ประมาณ 261,665.91 ไร ่หรือร้อยละ 8.06 ของพื นทีจ่งัหวดั สามารถ 
จา้แนกความเหมาะสมและขอ้จา้กดัของดนิสา้หรับการปลกูพชืจังหวดัราชบรุี ตามภมูิประเทศ ดังนี  
(1) พื้นทีภ่เูขาสูง ไดแ้ก ่บรเิวณชายแดนดา้นทศิตะวนัตกตดิกบัสาธารณรฐั 
แห่งสหภาพเมยีนมาร์ และดา้นทศิใตต้ดิกบัจังหวดัเพชรบรุี มสีภาพเปน็เทือกเขาสงูอดุมไปดว้ยปา่ดบิเขา ป่า
เบญจ 
พรรณ ป่าเต็งรงั และป่าไผ ่อยู่ในเขตอ้าเภอสวนผึ ง บา้นคา และอา้เภอปากท่อ เนื อดนิคอ่นข้างเป็นดนิทราย 
ม ี
ความอดุมสมบรูณต์่า้ มีปฏกิริยิาเปน็กรด ดนิอุม้น า้ไดน้้อย อาจขาดน ้าในชว่งฝนทิ งชว่ง และถา้ไมม่ีมาตรการ 
อนรุักษด์นิและน า้ อาจเกดิปญัหาการชะลา้งพังทลายของหนา้ดนิได้ 
(2) พื้นทีร่าบสงู ได้แก ่บรเิวณถดัจากเทือกเขามาทางด้านทิศตะวนัออก 
จนถงึตอนกลางของจงัหวัด เปน็ทีร่าบสูงและทีเ่ปน็ลอนลาด สภาพดนิเปน็ดนิรว่นปนทราย มีการชะลา้ง 
พังทลายของหนา้ดนิค่อนข้างสงู สภาพเหมาะกับการปลกูพชืไร่ และไมผ้ล แต่มขี้อจา้กดัเกี่ยวกบัความอดุม 
สมบรูณ์ของดนิต่า้ และเสีย่งตอ่การขาดน า้ บางสว่นอยูใ่นเขตอา้เภอสวนผึ ง บ้านคา จอมบึงและดา้นทศิ
ตะวนัตก 
ของอ้าเภอปากท่อ เมืองราชบรุ ีโพธาราม และอ้าเภอบา้นโปง่ 
(3) พื้นทีร่าบลุ่ม ได้แก ่บรเิวณสองฝัง่แมน่ า้แม่กลอง และด้านทิศตะวนัออก 
ของพื นทีจ่งัหวัดราชบรุี มสีภาพดนิเปน็ดนิรว่น และดนิรว่นปนเหนยีว มีความอดุมสมบรูณค์่อนขา้งดี มีระบบ 



ชลประทานแม่กลองทีเ่ปน็ระบบชลประทานขนาดใหญ่ เหมาะแก่การปลกูขา้ว และพชืผกั โดยอยูใ่นพื นที่ 
อ้าเภอจอมบึง ปากท่อ เมืองราชบรุ ีโพธาราม บา้นโปง่ และอ้าเภอบางแพ 
(4) พื้นทีร่าบลุ่มต่า่ ไดแ้ก ่บรเิวณทศิตะวนัออกของจงัหวัด เป็นทีร่าบลุม่ ม ี
ลา้คลอง และคนู ้าทีเ่ชื่อมตอ่กบัแมน่ า้แม่กลองไหลผา่น อยูใ่นเขตอา้เภอวดัเพลง และอา้เภอดา้เนินสะดวก ม ี
สภาพดนิคอ่นขา้งเปน็เนื อดนิเหนยีว ระบายน า้เลว มีความอุดมสมบรูณต์ามธรรมชาติปานกลางถงึสงู ใชท้า้นา 
และยกร่องเพื่อปลกูพชืสวนและพชืผัก 
ที่มา : สถานพีัฒนาที่ดินราชบรุ ีขอ้มลู ณ วันที ่30 เมษายน 2558 
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1.6.2 ป่าไม้และสัตว์ป่า จ านวนพื้นที่ป่าไม้ (อ_ุ_________ทยานแหง่ชาต ิวนอทุยาน ปา่สงวนฯ) 
ผนืป่าภาคตะวนัตก เปน็พื นทีท่ี่มคีวามต่อเนื่องกบัผนืปา่ทุ่งใหญน่เรศวร ซึง่ 
เป็นมรดกโลก และผนืปา่แกง่กระจาน รวมทั งเชื่อมต่อกบัพื นทีป่า่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่เปน็ผนืปา่เขตร้อนชื น 
ทีส่้าคัญของเอเชยี ความอดุมสมบรูณด์้านพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวป์า่หายาก เชน่ นกเงือก (นกแกก็) ชะนหีนา้
ขาว 
ซึ่งปา่สว่นใหญใ่นจังหวดัราชบรุีอยู่ในเขตพื นที่อา้เภอสวนผึ ง อ้าเภอบา้นคา และอา้เภอจอมบึง พื นทีจ่ะ 
ประกอบดว้ยปา่และภเูขา อันเป็นสว่นหนึง่ของเทือกเขาตะนาวศรี ทา้ใหม้ีความหลากหลายทางชวีภาพ 
รายละเอยีด ดังนี  
สัตว์ป่า : พบสตัวป์า่หายาก เชน่ เมน่ เสอื ลิง ชะน ีนก นกเงอืก เกง้ ควายปา่ 
กระจง ไกป่า่ 
ป่าไม้ : ป่าดบิชื น ปา่เบญจพรรณ ปา่ไผ ่
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดราชบุรี แบ่งประเภทได้ดังนี้ 
(1) ป่าสงวนแห่งชาต ิมีจา้นวน 7 ป่า รวมเนื อทีจ่า้นวน 1,165,593.75 
ไร ่ประกอบดว้ย 
(1.1) ป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าฝัง่ซา้ยแมน่ ้าภาชี อยู่ในพื นที่อา้เภอสวนผึ ง 
บา้นคา ปากท่อ และอ้าเภอโพธาราม มเีนื อทีจ่า้นวน 977,250 ไร ่
(1.2) ป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าพุยาง – ปา่พสุามซ้อน อยูใ่นพื นที่อา้เภอปาก 
ท่อ มีเนื อทีจ่า้นวน 87,656.25 ไร ่
(1.3) ป่าสงวนแหง่ชาตปิ่ายางด่านทบัตะโก อยู่ในพื นที่อา้เภอจอมบึง ม ี
เนื อทีจ่า้นวน 71,875 ไร ่
(1.4) ป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าเขาบนิ อยู่ในพื นที่อา้เภอเมืองราชบรุ ีและ 
อ้าเภอจอมบึง มีเนื อทีจ่า้นวน 21,250 ไร ่
(1.5) ป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าเขากรวด – เขาพลอง อยู่ในพื นทีอ่้าเภอเมือง 
ราชบรุ ีมีเนื อทีจ่้านวน 4,787.50 ไร ่
(1.6) ป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าหนองกลางเนนิ อยู่ในพื นที่อา้เภอเมือง 
ราชบรุ ีมีเนื อทีจ่้านวน 150 ไร ่
(1.7) ป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าชา้สาม อยู่ในพื นที่อา้เภอบ้านโปง่ มีเนื อที ่
จา้นวน 2,625 ไร ่
(2) ป่าเตรยีมการสงวน 
ปา่เตรยีมการสงวนปา่เขาตะครอง อยู่ในพื นที่อา้เภอโพธาราม มีพื นที ่
จา้นวน 2,625 ไร ่



(3) เขตอนรุักษ ์
(3.1) เขตรักษาพนัธุส์ตัวป์า่แม่น า้ภาชี อยูใ่นพื นที่อา้เภอสวนผึ ง และ 
อ้าเภอบา้นคา มีพื นทีจ่า้นวน 305,820 ไร ่(เปน็พื นที่ทบัซ้อนอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาติปา่ฝั่งซา้ยแมน่ ้าภาชี) 
(3.2) อุทยานแหง่ชาติเฉลมิพระเกยีรติไทยประจัน อยู่ในพื นทีอ่้าเภอปาก 
ท่อ และอา้เภอบา้นคา มีพื นทีจ่า้นวน 205,463 ไร ่3 งาน 59 ตารางวา (เป็นพื นทีท่ับซ้อนอยูใ่นเขตปา่ 
สงวนแหง่ชาติปา่ฝัง่ซ้ายแมน่ า้ภาชี และปา่สงวนแหง่ชาตปิา่พุยาง – ป่าพสุามซอ้น) 
นอกจากนีย้งัมีพืน้ทีร่าชพสัดอุยูใ่นพืน้ทีอ่่าเภอจอมบงึ และอ่าเภอสวนผึง้ 
จา่นวน 500,000 ไร ่ในความรบัผดิชอบของธนารักษ์พืน้ทีร่าชบรุี ซึ่งมีกองทพับกเปน็ผูใ้ชป้ระโยชน ์โดยกอง
พล 
ที่มา : ส้านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัราชบรุี ขอ้มูล ณ วันที ่30 เมษายน 2558 
1.6.3 แหล่งน้ า 
แหล่งน้ าผิวดิน (แม่น้ า ล าคลอง เขื่อน อ่างเก็บน้ า) 
จงัหวัดราชบรุ ีมีแมน่ ้าแมก่ลองเปน็แมน่ า้สายหลกั ไหลผา่น 3 อ้าเภอ 
คือ อ้าเภอบา้นโปง่ โพธาราม และอา้เภอเมืองราชบรุี เปน็ระยะทาง 67 กิโลเมตร ตั งอยูใ่นเขตพื นที่ ๓ ลุ่มน า้ 
(ตามการแบง่ลุ่มน า้หลักของประเทศไทย โดยคณะกรรมการอทุกวทิยาแหง่ชาติ) ไดแ้ก ่ลุม่น า้แมก่ลอง ลุ่ม
น า้ทา่จนี 
และลุม่น า้เพชรบรุี โดยมแีหลง่น ้าตามธรรมชาตทิีส่า้คญัแยกตามลุม่น า้ตา่งๆ ดงันี  
ลุ่มน้ า แม่กลอง เปน็พื นทีส่ว่นใหญ่ของจงัหวดั มีพื นทีท่ั งหมด 
๒,๘๖๙,๒๔๔ ไร ่ครอบคลุมในเขตจังหวดัราชบรุี ประมาณร้อยละ ๘๘.๓๔ ของจงัหวดั ซึ่งประกอบไปดว้ยลุ่ม
น า้ 
สาขา ๒ ลุม่น ้า คือ 
- ลุม่น้่าสาขาลา่ภาช ีครอบคลมุพื นที่ 
อ้าเภอสวนผึ ง บา้นคา และบางสว่นของอา้เภอจอมบึง คดิเปน็ร้อยละ ๔๒.๙๙ 
ของพื นทีจ่งัหวัด มีลา้น ้าลา้ภาชี เป็นลา้น า้สายหลกั ไหลผา่นเขตจังหวดัราชบรุี 
ทั งสิ น ๑๑๘ กโิลเมตร มลี้าน า้ย่อย ๒๔ สาย พื นทีร่บัน า้ ๒,๖๖๔ ตาราง 
กโิลเมตร 
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- ลุม่น้่า สาขาทีร่าบแมน่้า่ แมก่ลอง 
ครอบคลมุพื นที่อา้เภอเมืองราชบรุี โพธาราม บางแพ ด้าเนนิสะดวก วดัเพลง 
และบางสว่นของอา้เภอจอมบงึ บ้านโปง่ ปากทอ่ คิดเปน็รอ้ยละ ๔๕.๒๓ ของ 
พื นทีจ่ังหวดั มีแมน่ ้าแม่กลอง เปน็ล้าน า้สายหลัก ไหลผา่นเขตจงัหวดัราชบรุี 
ทั งสิ น ๖๗ กโิลเมตร 
ลุ่มน้ าเพชรบุรี มีพื นที ่๓๖๔,๐๖๗ ไร ่
ครอบคลมุในเขตจงัหวดัราชบรุรี้อยละ ๑๑.๒๑ ของพื นทีจ่ังหวดั ซึ่งประกอบไป 
ดว้ยลุ่มน า้สาขา ๑ ลุม่น ้า คือ ลุม่น า้สาขาหว้ยแมป่ระจนั ครอบคลุมพื นที ่
บางสว่นของอา้เภอปากทอ่ 
ลุ่มน้ าท่าจีน มีพื นที ่๑๔,๔๗๘ ไร ่ครอบคลมุในเขตจงัหวดัราชบุรรีอ้ยละ 
๐.๔๕ ของพื นทีจ่งัหวดั ซึ่งประกอบไปดว้ยลุ่มน า้สาขา ๑ ลุม่น า้ คือ ลุม่น า้สาขาทีร่าบแมน่ า้ทา่จนี ครอบคลุม 
พื นที่บางสว่นของอ้าเภอบา้นโป่ง 



การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ า 
จา้แนกสัดสว่นประเภทการใชท้ี่ดนิของแตล่ะลุม่น ้าในพื นทีจ่งัหวดัราชบรุี ไดด้งันี  
เขตลุ่มน้ า เนื้อที ่(ไร)่ รวมเนื้อที่ (ไร)่ 
ประเภทการใช้ท่ีดิน 
แม่กลอง ท่าจีน เพชรบุรี ไร่ ร้อยละ 
นาขา้ว ๓๘๓,๑๐๐ ๘๙๑ ๔๕,๙๓๐ ๔๒๙,๙๒๑ ๑๓.๒๔ 
พืชไร ่๔๗๒,๓๐๐ ๘,๘๒๘ ๓๐,๑๔๔ ๕๑๑,๒๗๒ ๑๕.๗๔ 
ไมย้นืตน้ ๒๑๖,๘๕๓ ๑๖๑ ๑๔,๕๗๔ ๒๓๑,๕๘๘ ๗.๑๓ 
ไมผ้ล ๒๐๔,๑๙๗ ๑๕๖ ๒๓,๙๙๙ ๒๒๘,๓๕๒ ๗.๐๓ 
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เขตลุ่มน้ า เนื้อที ่(ไร)่ รวมเนื้อที่ (ไร)่ 
ประเภทการใช้ท่ีดิน 
แม่กลอง ท่าจีน เพชรบุรี ไร่ ร้อยละ 
พืชสวน ๘๔,๒๘๕ ๘๑๐ ๑๓,๐๑๙ ๙๘,๑๑๔ ๓.๐๒ 
ปศสุตัว ์๓๙,๗๑๑ ๘๘ ๗,๘๐๔ ๔๗,๖๐๓ ๑.๔๗ 
พืชน า้ ๒๒๘ - - ๒๒๘ ๐.๐๑ 
เพาะเลี ยงสตัวน์ า้ ๗๕,๐๔๒ ๘๑ ๓๑๘ ๗๕,๔๔๑ ๒.๓๒ 
พื นที่ปา่ไม ้๙๖๔,๕๕๗ - ๑๘๐,๓๓๐ ๑,๑๔๔,๘๘๗ ๓๕.๒๕ 
พื นที่เบด็เตล็ด ๑๔๕,๔๐๖ ๕๔๙ ๒๙,๓๐๖ ๑๗๕,๒๖๑ ๕.๔๐ 
พื นทีชุ่มชนและสิง่ปลูกสรา้ง ๒๔๑,๙๔๕ ๑,๒๗๑ ๑๔,๔๕๓ ๒๕๗,๖๖๙ ๗.๙๓ 
พื นทีน่ ้า ๔๑,๖๒๐ ๑,๖๔๓ ๔,๑๙๐ ๔๗,๔๕๓ ๑.๔๖ 
รวม ๒,๘๖๙,๒๔๔ ๑๔,๔๗๘ ๓๖๔,๐๖๗ ๓,๒๔๗,๗๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
ที่มา : ส้านกังานทรัพยากรน ้าภาค 7 ขอ้มลู ณ 12 มีนาคม 2558 
ปริมาณน้ าท่า 
ปริมาณน า้ผวิดนิตามธรรมชาติ ประมาณ ๑,๐๓๙.๙๒ ลา้นลูกบาศก์ 
เมตรต่อป ีและมปีรมิาณน ้าไหลเขา้สู่พื นทีจ่ังหวดัราชบรุปีลีะ ๙,๓๐๒.๓๙ ลา้นลูกบาศกเ์มตร (การระบายน า้ 
จากเขือ่นแม่กลองปลีะ ๖,๔๔๙.๐๐ ลา้นลูกบาศกเ์มตร และเขื่อนแม่กลองสง่น ้าเข้าสูร่ะบบชลประทาน 
โครงการแม่กลองใหญผ่า่นจังหวดัราชบุรปีลีะ ๒,๘๕๓.๓๙ ลา้นลูกบาศก์เมตร) รวมเปน็ปริมาณน า้ท่าในพื นที ่
๑๐,๓๔๒.๓๐ ล้านลกูบาศกเ์มตร แต่เปน็ปริมาณน า้ท่าทีส่ามารถใชไ้ดส้า้หรบัจังหวดัราชบรุเีพยีง ๗,๖๗๒.๘๘ 
ลา้นลูกบาศก์เมตร เนื่องจากต้องระบายออกนอกพื นทีส่า้หรบัการป้องกนัการรุกของน า้เค็มอยา่งนอ้ยปลีะ 
๑,๗๘๘.๐๐ ล้านลกูบาศกเ์มตร และระบายออกทางระบบชลประทานโครงการแม่กลองใหญช่ว่ยเหลือพื นที่ 
จงัหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม สมทุรสาคร และจังหวดัเพชรบรุี ปลีะ ๘๘๑.๔๒ ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
ที่มา : ส้านกังานทรัพยากรน ้าภาค 7 ขอ้มลู ณ 12 มีนาคม 2558 
ปริมาณน้ าฝน 
จากสถิตขิ้อมลูปรมิาณน า้ฝนของจงัหวดัราชบรุี โดยใชข้้อมลูของสถานี 
อุตนุยิมวทิยาราชบรุ ีย้อนหลงั 5 ป ี(พ.ศ.2553 – 2557) ปริมาณน ้าฝนจะอยู่ในชว่ง ๙๐0 – 1,400 
มลิลิเมตร โดย ฝนตกมากทีส่ดุในปี พ.ศ.2556 วดัได ้1,350.5 มิลลเิมตร จา้นวนวนัทีฝ่นตก 126 วนั 
ฝนตกน้อยทีสุ่ดในป ีพ.ศ.2554 วดัได ้910.0 มลิลเิมตร จา้นวนวนัทีฝ่นตก 128 วนั 
ที่มา : ส้านกังานอุตนุยิมวิทยาราชบรุี ขอ้มลู ณ เดอืนกมุภาพันธ ์2558 



อ่างเก็บน้ า 
อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง มีจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
(1) อ่างเก็บน้า่หว้ยสา่นักไมเ้ตง็ อ่าเภอเมอืงราชบรุี เปน็อ่างเกบ็น้า่ที่ 
ใหญท่ีส่ดุในจงัหวดัราชบรุี ปรมิาณน ้าทีส่ามารถเกบ็ได้ 36.00 ลา้นลูกบาศกเ์มตร พื นทีร่บัประโยชน์ จา้นวน 
17,922 ไร ่
(2) อ่างเก็บน้า่ชฏัปา่หวาย อ่าเภอสวนผึง้ ปริมาณน า้ทีส่ามารถเก็บได้ 
2.50 ลา้นลูกบาศก์เมตร พื นที่รบัประโยชน์ จ้านวน 1,117 ครวัเรอืน (ระบบน ้าเพื่อการอุปโภค – บรโิภค) 
(3) อ่างเก็บน้า่หว้ยทา่เคย อ่าเภอบา้นคา ปริมาณน า้ทีส่ามารถเก็บได ้
23.40 ลา้นลกูบาศกเ์มตร พื นที่รบัประโยชน์ จ้านวน 3,500 ไร ่
(4) อ่างเก็บน้า่โปง่กระทิง อ่าเภอบา้นคา ปริมาณน า้ทีส่ามารถเก็บได้ 
0.23 ลา้นลูกบาศก์เมตร พื นที่รบัประโยชน์ จ้านวน 420 ครวัเรอืน (ระบบน ้าเพือ่การอปุโภค – บรโิภค) 
(5) อ่างเก็บน้า่หว้ยมะหาด อ่าเภอบา้นคา ปรมิาณน า้ทีส่ามารถเกบ็ได้ 
4.30 ลา้นลูกบาศก์เมตร พื นที่รบัประโยชน์ จ้านวน 5,800 ไร ่
อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีจ านวน 64 แห่ง (อยูใ่นความดแูลของโครงการ 
ชลประทานราชบรุ ีจา้นวน 59 แหง่ และสา้นักงานทรัพยากรน า้ภาค 7 จา้นวน 5 แหง่) ฝายทดน้า่ จ่านวน 20 
แห่ง 
และสถานสีบูน้า่ดว้ยไฟฟ า จา่นวน 13 แห่ง กระจายอยู่ในพื นทีอ่้าเภอปากท่อ จอมบงึ สวนผึ ง และอา้เภอบ้าน
คา 
รวมปรมิาณน า้ทีส่ามารถเกบ็ได้ 29.687 ลา้นลูกบาศก์เมตร รวมพื นทีร่บัประโยชนป์ระมาณ 88,000 ไร ่
ที่มา : โครงการชลประทานราชบรุ ีขอ้มูล ณ วันที ่8 มถิุนายน 2558 
กิจกรรมการใช้น้ า สรุปการใชน้ า้ในกจิกรรมตา่งๆ ของจังหวดัราชบุรี ดังนี  
ลา้ดับที ่กิจกรรมการใชน้ ้า ปริมาณการใชน้ า้ (ล้าน ลบ.ม./ป)ี 
2,172.17 
34.13 
66.33 
29.81 
1 การเกษตร 
2 ปศสุตัว ์
3 
4 
อุปโภค-บรโิภค 
อุตสาหกรรม 
รวม 2,302.44 
ที่มา : ส้านกังานทรัพยากรน ้าภาค 7 ขอ้มลู ณ วันที ่12 มีนาคม 2558 
พื้นที่ชลประทาน (แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และอุปโภค – บริโภค) 
จงัหวัดราชบรุมีีหนว่ยงานในสงักดักรมชลประทาน ที่ดแูลรบัผดิชอบการ 
สง่น ้าชลประทานเพื่อการเกษตร และอปุโภค – บรโิภค จา้นวน 7 หนว่ยงาน รวมเปน็พื นทีช่ลประทาน 
จา้นวน 519,725 ไร ่รายละเอียด ดังนี  



(1) โครงการสง่น ้าและบา้รุงรกัษาทา่มะกา ดูแลรบัผดิชอบพื นที่อา้เภอ 
บา้นโปง่ โพธาราม จอมบงึ และอ้าเภอเมืองราชบรุี รวมพื นทีส่่งน า้ (พื นทีร่บัประโยชน์) จา้นวน 160,408 ไร ่
(2) โครงการสง่น ้าและบา้รุงรกัษานครปฐม ดแูลรับผดิชอบพื นที่อา้เภอ 
บา้นโปง่ รวมพื นทีส่ง่น า้ (พื นที่รบัประโยชน์) จา้นวน 14,400 ไร ่
(3) โครงการสง่น ้าและบา้รุงรกัษากา้แพงแสน ดูแลรบัผดิชอบพื นที่ 
อ้าเภอบา้นโป่ง รวมพื นทีส่่งน า้ (พื นทีร่บัประโยชน)์ จา้นวน 9,244 ไร ่
(4) โครงการสง่น ้าและบา้รุงรกัษานครชมุ ดูแลรบัผดิชอบพื นทีอ่้าเภอ 
บา้นโปง่ โพธาราม บางแพ และอ้าเภอดา้เนนิสะดวก รวมพื นทีส่่งน า้ (พื นทีร่บัประโยชน์) จา้นวน 139,860 ไร ่
(5) โครงการสง่น ้าและบา้รุงรกัษาราชบรุฝีัง่ซ้าย ดแูลรับผดิชอบพื นที่ 
อ้าเภอโพธาราม ด้าเนนิสะดวก บา้นโปง่ และอา้เภอเมืองราชบรุี รวมพื นทีส่ง่น ้า (พื นทีร่บัประโยชน์) จ้านวน 
75,453 ไร ่
(6) โครงการสง่น ้าและบา้รุงรกัษาราชบรุฝีัง่ขวา ดแูลรับผดิชอบพื นที่ 
อ้าเภอวดัเพลง ปากทอ่ และอา้เภอเมอืงราชบรุี รวมพื นทีส่ง่น า้ (พื นทีร่บัประโยชน)์ จา้นวน 101,000 ไร ่
(7) โครงการสง่น ้าและบา้รุงรกัษาดา้เนนิสะดวก ดแูลรับผดิชอบพื นที่ 
อ้าเภอดา้เนนิสะดวก รวมพื นทีส่่งน า้ (พื นทีร่บัประโยชน)์ จา้นวน 19,360 ไร ่
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 24 

แหล่งน้ าใต้ดิน (น้ าบาดาล) 
จา้นวนบอ่บาดาลในพื นทีจ่ังหวดัราชบรุี มีจา้นวนทั งสิ น 578 บ่อ เพื่อ 
ใชป้ระโยชนใ์นกจิการต่างๆ ได้แก ่การเกษตรกรรม อุปโภค – บรโิภค และดา้นธรุกจิ ดงันี  
(1) บ่อบาดาลเพื่อใชใ้นการเกษตรกรรม จา้นวน 113 บอ่ 
(2) บ่อบาดาลเพื่อใช้อปุโภค – บรโิภค จ้านวน 106 บ่อ 
(3) บ่อบาดาลเพื่อใชใ้นธรุกจิ จา้นวน 359 บ่อ 
ที่มา : ส้านกัทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 8 (ราชบรุ)ี ขอ้มูล ณ เดอืนมีนาคม 2558 
1.6.4 ปริมาณขยะ 
จงัหวัดราชบรุมีีปรมิาณขยะเกิดขึ น 600-700 ตนั/วนั หรือประมาณ 
220,000 ตนั/ป ีซึง่ข้อมลูการสา้รวจปริมาณขยะมลูฝอยจ้าแนกตามรายอ้าเภอ (จากการสา้รวจป ีพ.ศ.2556 
คิดจากฐานขอ้มลูประชากร ปี พ.ศ.2555) มดีังนี  
อ าเภอ ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 
เมอืงราชบรุ ี156.18 
บา้นโปง่ 139.86 
โพธาราม 109.01 
ด้าเนนิสะดวก 43.10 
ปากทอ่ 42.37 
จอมบึง 27.05 
บางแพ 47.54 
สวนผึ ง 4.97 
บา้นคา 23.12 
วดัเพลง 11.68 
รวม 604.88 



หมายเหต ุ: อัตราการผลิตขยะมลูฝอยของเทศบาลเมือง เทา่กบั 1.24 กก./คน/วนั 
อัตราการผลติขยะมลูฝอยของเทศบาลตา้บล เท่ากบั 1.01 กก./คน/วนั 
อัตราการผลติขยะมลูฝอยขององค์การบรหิารสว่นตา้บล เท่ากับ 1.24 กก./คน/วนั 
ที่มา : ส้านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัราชบรุี ขอ้มูล ณ 15 มิถนุายน 2558 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 25 

2. ข้อมูลเศรษฐกิจ 
2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2556 
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 
สัดส่วนโครงสร้างสาขาส าคัญประจ าป ี2556 
ณ ราคาประจ าป ี

โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของจงัหวดัราชบรุปีระจา้ปี 2556 ขึ นอยูก่บัภาค 
การเกษตรรอ้ยละ 17.5 ภาคนอกเกษตรร้อยละ 82.5 ซึง่สาขาสา้คญั 6 ล้าดบั ไดแ้ก ่
1. อุตสาหกรรม ร้อยละ 25.7 
2. ไฟฟา้ ร้อยละ 21.8 
3. เกษตรกรรม ร้อยละ 17.2 
4. ขายสง่ ขายปลีกฯ ร้อยละ 8 
5. การศกึษาฯ ร้อยละ 4.8 
6. อื่นๆ ร้อยละ 22.5 
ภาพรวมเศรษฐกจิจงัหวดัราชบรุี 
เศรษฐกจิโดยรวมของจงัหวัดราชบรุ ีพิจารณาจากผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดั 
(Gross Provincial Product : GPP) ป ี2556 ณ ราคาประจา้ป ีมีมลูคา่เทา่กับ 142,182 ล้านบาท 
เพิม่ขึ นจาก 140,844 ลา้นบาท ในปีทีผ่า่นมา เท่ากบั 1,338 ล้านบาท หรอืคดิเปน็ร้อยละ 0.9 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 26 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 27 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 
หนว่ย : ลา้นบาท 
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ าปี 
สาขาการผลิต 
2554 2555 2556 
ภาคเกษตร 20,494 21,887 24,942 
เกษตรกรรม การลา่สตัวแ์ละการปา่ไม้ 20,047 21,419 24,403 
การประมง 447 469 539 
ภาคนอกเกษตร 118,864 118,957 117,240 
การท้าเหมืองแรแ่ละเหมืองหนิ 1,759 1,907 1,858 
อุตสาหกรรม 44,508 37,488 36,508 
การไฟฟา้ แกส๊ และการประปา 28,085 31,631 31,019 
การกอ่สร้าง 2,798 3,791 3,528 
การขายสง่ การขายปลีกฯ 10,289 10,932 11,402 



โรงแรมและภตัตาคาร 361 393 475 
การขนสง่ฯ 8,907 8,226 6,875 
ตวักลางทางการเงนิ 3,554 4,003 4,376 
บริการด้านอสงัหาริมทรัพยฯ์ 3,379 3,378 3,523 
การบรหิารราชการแผน่ดินฯ 6,245 6,719 7,055 
การศึกษา 5,663 6,764 6,848 
การบริการด้านสขุภาพและสงัคม 2,227 2,386 2,512 
การให้บรกิารดา้นชุมชนฯ 801 967 946 
ลูกจา้งในครวัเรือนสว่นบุคคล 287 371 314 
Gross provincial product (GPP) 139,359 140,844 142,182 
อัตราการขยายตวัของผลติภณัฑจ์ังหวดัราชบรุี ป ี2556 ณ ราคาคงทีห่ดตวั 
ร้อยละ 3.0 จากที่หดตวัร้อยละ 1.0 ในป ีทีผ่า่นมา เปน็ผลมาจากการผลติของภาคนอกเกษตรทีห่ดตวัรอ้ย 
ละ 3.5 จากที่หดตวัร้อยละ 1.0 ในปทีีผ่า่นมา โดยสาขาอตุสาหกรรม สาขาไฟฟา้ฯ สาขาการศึกษาและ 
สาขาอืน่ ๆ ซึ่งเปน็สาขาการผลติหลักของจังหวดัหดตวัรอ้ยละ 3.2 7.9 1.5 และ 0.8 ตามล้าดบั 
อยา่งไรกต็ามสาขาการขายสง่ ขายปลีกฯขยายตวัอยูท่ีร่้อยละ 4.1 เป็นผลจากนโยบายรถ คันแรกของภาครฐั 
สว่นการผลติภาคเกษตรหดตวัร้อยละ 0.6 จากทีห่ดตวัรอ้ยละ 0.7 ในปทีีผ่า่นมา เนือ่งจากสาขาเกษตรกรรม 
ฯ หดตวัรอ้ยละ 0.8 อยา่งต่อเนื่องจากปีก่อน สง่ผลให้การผลติพชืหลกัทีล่ดลงได้แก่ขา้ว มันปะหลงั สบัปะรด 
จากปญัหาภยัแลง้และการลดลงของพื นทีเ่พาะปลูก 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 28 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 
หนว่ย : ลา้นบาท 
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ าปี 
สาขาการผลิต 
2554 2555 2556 
ภาคเกษตร 20,494 21,887 24,942 
เกษตรกรรม การลา่สตัวแ์ละการปา่ไม้ 20,047 21,419 24,403 
การประมง 447 469 539 
ภาคนอกเกษตร 118,864 118,957 117,240 
การท้าเหมืองแรแ่ละเหมืองหนิ 1,759 1,907 1,858 
อุตสาหกรรม 44,508 37,488 36,508 
การไฟฟา้ แกส๊ และการประปา 28,085 31,631 31,019 
การกอ่สร้าง 2,798 3,791 3,528 
การขายสง่ การขายปลีกฯ 10,289 10,932 11,402 
โรงแรมและภตัตาคาร 361 393 475 
การขนสง่ฯ 8,907 8,226 6,875 
ตวักลางทางการเงนิ 3,554 4,003 4,376 
บริการด้านอสงัหาริมทรัพยฯ์ 3,379 3,378 3,523 
การบรหิารราชการแผน่ดินฯ 6,245 6,719 7,055 



การศึกษา 5,663 6,764 6,848 
การบริการด้านสขุภาพและสงัคม 2,227 2,386 2,512 
การให้บรกิารดา้นชุมชนฯ 801 967 946 
ลูกจา้งในครวัเรือนสว่นบุคคล 287 371 314 
Gross provincial product (GPP) 139,359 140,844 142,182 
อัตราการขยายตวัของผลติภณัฑจ์ังหวดัราชบรุี ป ี2556 ณ ราคาคงทีห่ดตวั 
ร้อยละ 3.0 จากที่หดตวัร้อยละ 1.0 ในป ีทีผ่า่นมา เปน็ผลมาจากการผลติของภาคนอกเกษตรทีห่ดตวัรอ้ยละ 
3.5 จากทีห่ดตวัร้อยละ 1.0 ในปีทีผ่า่นมา โดยสาขาอตุสาหกรรม สาขาไฟฟ้าฯ สาขาการศึกษาและ สาขาอืน่ 
ๆ ซึ่งเปน็สาขาการผลิตหลกัของจงัหวดัหดตวัร้อยละ 3.2 7.9 1.5 และ 0.8 ตามลา้ดบั อยา่งไรกต็าม 
สาขาการขายสง่ ขายปลีกฯขยายตวัอยู่ทีร่้อยละ 4.1 เป็นผลจากนโยบายรถ คันแรกของภาครฐั สว่นการผลติ 
ภาคเกษตรหดตวัร้อยละ 0.6 จากทีห่ดตวัร้อยละ 0.7 ในปทีีผ่่านมา เนื่องจากสาขาเกษตรกรรมฯ หดตวัร้อย 
ละ 0.8 อยา่งต่อเนื่องจากปีกอ่น สง่ผลให้การผลิตพชืหลักทีล่ดลงไดแ้กข่้าว มันปะหลงั สบัปะรด จากปัญหา 
ภยัแล้งและการลดลงของพื นที่เพาะปลกู 
อัตราการขยายตวัและโครงสรา้งผลติรายสาขา 
อัตราขยายตัว ณ ราคา 
คงท่ี 
โครงสร้าง 
สาขาการผลิต ณ ราคาประจ าปี 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 29 

2555 2556 2555 2556 
ภาคเกษตร -0.7 -0.6 15.5 17.5 
เกษตรกรรม การลา่สตัว ์ฯ -0.8 -0.8 15.2 17.2 
การประมง 3.7 7.6 0.3 0.4 
ภาคนอกเกษตร -1.0 -3.5 84.5 82.3 
การท้าเหมืองแรแ่ละเหมืองหนิ -8.1 -8.0 1.4 1.3 
การผลติอตุสาหกรรม -15.2 -3.2 26.6 25.7 
ไฟฟา้ ก๊าช และการประปา 7.7 -7.9 22.5 21.8 
การกอ่สร้าง 32.0 -8.9 2.7 2.5 
ขายสง่ ขายปลีกฯ 1.3 4.1 7.8 8.0 
โรงแรมและภตัตาคาร 5.2 15.7 0.3 0.3 
การขนสง่ สถานทีเ่กบ็สนิคา้ฯ 4.6 -9.1 5.8 4.8 
ตวักลางทางการเงนิ 12.8 6.2 2.7 3.1 
บริการด้านอสงัหาริมทรัพยฯ์ -0.9 3.6 2.4 2.5 
บรหิารราชการแผน่ดนิฯ 4.3 1.4 4.8 5.0 
การศึกษา 13.2 -1.5 4.8 4.8 
การบริการด้านสขุภาพฯ 5.2 2.2 1.7 1.8 
การให้บรกิารชมุชนฯ 17.4 -3.9 0.7 0.7 
ลูกจา้งในครวัเรือน 19.9 -23.6 0.2 0.2 



ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(CVMs) -1.0 -3.0 100.0 100.0 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ในป ี2556 เท่ากับ 
177,569 บาท/คน/ป ีเพิ่มขึ นจาก 176,207 บาท/คน/ป ีในปีทีผ่า่นมาเทา่กับ 1,362 /คน/ป ีหรอืเพิ่มขึ น 
ร้อยละ 0.8 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว(GPP per capita) 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว อัตราขยายตัว 
2555 2556 2555 2556 
176,207 177,569 0.9 0.8 
หมายเหตุ จังหวัดราชบุรีอยู่ล าดับที่ 15 ของประเทศ 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว/บาท/ปี 2556 
3 จังหวัดล าดับสูงสุด 3 จังหวัดล าดับต่ าสุด 
1. ระยอง 1,058,293 1. สระแกว้ 57,116 
2. กรงุเทพฯ 466,844 2. แมฮ่่องสอน 50,924 
3. ชลบรุ ี457,845 3. หนองบวัลา้ภู 46,804 
ที่มา : ส้านกังานคลงัจงัหวดัราชบรุี ณ วันที ่8 มิถุนายน 2558 
2.2 ด้านการเกษตร 
2.2.1 ผลผลิตด้านการเกษตร 
การเพาะปลูก พื นทีเ่พาะปลูก พื นทีเ่กบ็เกีย่ว ผลผลติ ผลผลติเฉลีย่/ไร ่และ 
มลูคา่การผลติ (พชืเศรษฐกจิ 5 ล้าดบัแรก) 
ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ล าดับ พืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ปลูก 
(ไร่) 
พ้ืนที่ ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 
เก็บเกี่ยว (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 
1. ขา้วนาป ี328,784 328,784 224,230 682 (15%) 16,785 
2. ขา้วนาปรงั 272,433 272,433 204,077 749 (15%) 13,016 
3. ออ้ยโรงงาน 184,048 184,048 2,089,305 10,080 6,381 
4. สบัปะรดโรงงาน 103,646 81,349 287,943 3,539 2,541 
5. มนัสา้ปะหลงั 84,596 84,596 258,017 3,050 3,679 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 30 
6. ยางพารา 40,466.29 10,253 2,153 210 1,168 
7. มะพรา้วออ่น 27,459 22,436 97,297 3,531 2,523 
8. ชมพู ่11,739 11,234 28,085 2,500 1,235 
ที่มา : ส้านกังานเกษตรจงัหวดัราชบรุี ณ วันที ่8 มิถนุายน 2558 
การเลี ยงสตัว ์(สตัวเ์ศรษฐกจิ 5 ล้าดบัแรก) 
จงัหวัดราชบรุ ีมีการเลี ยงสตัว ์(สัตวเ์ศรษฐกจิ 5 ลา้ดบัแรก) ประจา้ป ีพ.ศ.2558 
ประกอบดว้ย สกุร ไก่ เปด็ โคเนื อ และโคนม โดยมรีายละเอียดดังนี  
ประเภทสัตว์ (ตัว) 



อ าเภอ สุกร ไก่ เป็ด โคเนื้อ โคนม 
จา้นวนสตัว ์เกษตรกร จา้นวนสตัว ์เกษตรกร จา้นวนสตัว ์เกษตรกร จา้นวนสตัว ์เกษตรกร จา้นวนสตัว ์เกษตรกร 
(ตวั) (ราย) (ตวั) (ราย) (ตวั) (ราย) (ตวั) (ราย) (ตวั) (ราย) 
เมอืงราชบรุ ี325,091 46 1,367,370 2,188 20,608 4 12,580 1,363 333 6 
บา้นโปง่ 124,654 218 949,299 4,122 277,625 203 13,941 1,021 21,489 835 
โพธาราม 255,793 373 4,049,529 2,729 143,467 463 17,701 2,236 19,734 1,042 
ดา้เนินสะดวก 7,508 14 28,117 781 1,632 64 1,746 189 2,397 53 
ปากทอ่ 510,471 203 1,303,370 1,278 2,828 212 25077 1861 - - 
จอมบงึ 274,880 244 2,780,462 2,427 214,344 156 15,536 2,421 810 50 
บางแพ 243,778 20 161,364 881 14,596 74 4,800 565 3,089 188 
สวนผึ ง 5,688 126 667,608 1,017 1,916 130 3,351 324 - - 
บา้นคา 2,083 173 386,712 601 1,397 19 841 86 - - 
วดัเพลง - - 5,341 336 129 13 973 89 3 1 
รวม 1,749,946 1,417 11,699,172 16,361 678,542 1,338 96,546 9,155 47,855 2,175 
ที่มา : ส้านกังานปศุสตัวจ์งัหวัดราชบรุี ณ วันที ่8 มิถุนายน 2558 
2.2.2 การท าประมง 
การท้าประมง (การประมงพาณชิย์ และการประมงพื นบ้าน) และประมงน ้าจดื 
จงัหวัดราชบรุ ีมจี้านวนครวัเรอืนประมงทั งสิ น 3,618 ครวัเรือน จา้นวน 
ชาวประมง 3,783 ราย โดยมเีครื่องมือทา้การประมงที่ขออนญุาตจา้นวน 7 ชนดิ ประกอบดว้ย แห ข่าย 
อวนลอย เบด็ กร่า้ ยอ สวงิ 
จงัหวัดราชบรุ ีมีการทา้อาชีพประมงจา้แนกตามกลุม่สัตวน์ า้ได้ 5 กลุม่ คือ 
กุ้งทะเล กุ้งน ้าจดื ปลาน ้าจดื ปลาสวยงาม และสัตวน์ า้อืน่ๆ โดยมจีา้นวนผูป้ระกอบการ จา้นวนฟาร์ม และ
เนื อที ่
เลี ยงรวม จา้แนกตามกลุม่สัตวน์ า้ ดังนี  
ล าดับ ประเภท ผู้ประกอบการ 
(ราย) 
ฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยงรวม 
(แห่ง) (ไร่) 
สร้างรายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 
1. กุ้งทะเล 628 645 13,120.80 1,482 
2. กุ้งน า้จืด 258 263 4,766.05 1,569 
3. ปลาน า้จดื 1,753 1,787 9,853.12 252 
4. ปลาสวยงาม 163 163 688.515 110 
5. สตัวน์ า้อืน่ๆ จาก 92 94 80.163 33 
แหล่งน า้ธรรมชาต ิ
ที่มา : ส้านกังานประมงจงัหวดัราชบรุี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 31 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 32 

2.3 ด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
2.3.1 จ านวนทะเบียนนิติบุคคล จ าแนกตามประเภทจดทะเบียน 
ทะเบยีนธรุกจิ ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2558 



ด้านทะเบียน 
ธุรกิจ 
สมาค 
ม 
หอการค้า หสม. หจก. บจก. บมจ. รวม ยอดสะสม 
(ต.ค.57 – พ.ค.58) 
รับค าขอ 
จดทะเบยีน (ราย) 
0 0 0 31 45 0 76 - 
1.บรคิณหส์นธ ิ0 0 0 0 0 0 0 
2.บรคิณหส์นธ ิ
จดัตั งบรษิทั 
0 0 0 0 17 0 17 144 
3.ตั งใหม ่0 0 0 10 0 0 10 67 
4.ควบหา้ง/บรษิทั 0 0 0 0 0 0 0 - 
5.แปรสภาพหา้ง 0 0 0 0 0 0 0 3 
6.แกไ้ขเพิม่เติม 0 0 0 11 24 0 35 446 
7.เลกิ 0 0 0 8 1 0 9 261 
8.เสรจ็ชา้ระบญัช ี0 0 0 2 3 0 5 173 
รับจดทะเบียน 
(ราย) 
0 0 0 31 45 0 76 - 
1.บรคิณหส์นธ ิ0 0 0 0 0 0 0 - 
2.บรคิณหส์นธ ิ
จดัตั งบรษิทั 
0 0 0 0 17 0 17 144 
3.ตั งใหม ่0 0 0 10 0 0 10 67 
4.ควบหา้ง/บรษิทั 0 0 0 0 0 0 0 - 
5.แปรสภาพหา้ง 0 0 0 0 0 0 0 3 
6.แกไ้ขเพิม่เติม 0 0 0 11 24 0 35 446 
7.เลกิ 0 0 0 8 1 0 9 261 
8.เสรจ็ชา้ระบญัช ี0 0 0 2 3 0 5 173 
นติบิุคคลคงอยู ่10 1 6 1,524 1,887 0 3,428 3,428 
ทุนจดทะเบยีน 
(ล้านบาท) 
- - 2.59 3,260.01 48,134.70 - - 51,397.30 
ที่มา : ส้านกังานพาณชิยจ์งัหวดัราชบรุี ณ วันที ่8 มิถุนายน 2558 
2.3.2 จ า นวนโรงงานอุตสาหกรรม 5 ล า ดับแรก (จ า แนกตามประเภท 
อุตสาหกรรม 21 หมวด) เงินทุนจดทะเบียน และอัตราการจ้างงาน 
อัตราการจ้างงาน 
ล าดับ รายการ 
จ านวน 
โรงงาน 
(แห่ง) 
จ านวนเงินลงทุน 
(บาท) ชาย หญงิ รวม 
ก าลัง 
เครื่องจักร 
(แรงม้า) 



1. อุตสาหกรรมอาหาร 210 10,471,119,646 8,827 3,871 12,698 833,359.72 
2. อุตสาหกรรมสิง่ทอ 68 8,382,324,644 3,649 8,104 11,753 856,642.84 
3. อุตสาหกรรมกระดาษและ 
ผลติภณัฑจ์ากกระดาษ 
23 5,847,449,000 637 230 867 359,950.67 
4. อุตสาหกรรมการเกษตร 117 2,445,499,720 1,451 575 2,026 34,499.29 
5. อุตสาหกรรมอโลหะ 175 2,317,948,311 5,164 4,751 9,915 77,466.33 
ที่มา : ส้านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัราชบรุี ณ วันที ่8 มิถนุายน 2558 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 33 

2.4 ด้านการท่องเที่ยว 
2.4.1 จ านวนห้องพัก และจ านวนนักท่องเที่ยว (ไทย-ต่างประเทศ) 
สรุปสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดราชบุรี 
รายละเอียด 2556 (2013) 2555 (2012) 2554 (2011) 2553 (2010) 2552 (2009) 
ผู้เยี่ยมเยือน 1,279,301 1,211,113 988,122 1,007,904 926,552 
ชาวไทย 1,237,566 1,172,175 975,433 988,135 898,913 
ชาวต่างชาต ิ41,735 38,938 12,689 19,769 27,639 
นักท่องเที่ยว 546,240 509,780 447,190 421,268 366,551 
ชาวไทย 538,174 502,647 441,696 416,532 359,960 
ชาวต่างชาต ิ8,066 7,133 5,494 4,736 6,591 
นักทัศนาจร 733,061 701,333 540,932 586,636 560,001 
ชาวไทย 699,392 669,528 533,737 571,603 538,953 
ชาวต่างชาต ิ33,669 31,805 7,195 15,033 21,048 
วันพักเฉลี่ย (วัน) 2.07 1.95 1.91 1.75 1.93 
ชาวไทย 2.06 1.94 1.90 1.75 1.91 
ชาวต่างชาต ิ2.54 2.32 2.40 1.26 2.80 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ (บาท/คน/วัน) 
ผู้เยี่ยมเยือน 929.58 890.93 802.62 689.01 687.34 
ชาวไทย 915.17 877.57 792.68 680.36 677.93 
ชาวต่างชาต ิ1,410.35 1,346.30 1,473.55 1,223.18 984.84 
นักท่องเที่ยว 1,100.04 1,065.02 942.03 736.88 725.82 
ชาวไทย 1,086.80 1,052.94 929.87 731.66 718.06 
ชาวต่างชาต ิ1,815.72 1,779.87 1,718.11 1,371.36 1,027.07 
นักทัศนาจร 667.05 644.25 582.66 629.00 638.89 
ชาวไทย 643.12 621.61 576.69 614.93 626.76 
ชาวต่างชาต ิ1,163.68 1,120.89 1,025.84 1,164.10 949.26 
รายละเอียด 2556 
(2013) 
2555 
(2012) 
2554 
(2011) 
2553 
(2010) 
2552 
(2009) 
รายได้ (ล้านบาท) 



ผู้เยี่ยมเยือน 1,731.06 1,510.20 1,119.18 910.67 869.37 
ชาวไทย 1,655 1,445.12 1,089.16 884.95 831.18 
ชาวต่างชาต ิ76.38 65.08 30.02 25.72 38.19 
รายละเอียด 2556 
(2013) 
2555 
(2012) 
2554 
(2011) 
2553 
(2010) 
2552 
(2009) 
ห้องพัก 3,130 2,812 2,616 2,784 2,259 
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (%) 40.20 35.40 33.1625 28.37 27.98 
จ านวนผู้เข้าพัก 466,522 419,491 363,058 327,880 280,079 
ชาวไทย 458,844 413,452 357,608 324,661 275,941 
ชาวต่างชาต ิ7,678 6,039 5,450 3,219 4.138 
ข้อมูลจาก : กรมการทอ่งเทีย่ว กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
Tel No. : 02 219 4010 - 17 Ext. 443 E-mail : otdstat@gmail.com 
หมายเหต ุ: ผูเ้ยีย่มเยอืน หมายถงึ นักทอ่งเทีย่ว + นักทัศนาจร 
นักทอ่งเทีย่ว หมายถงึ ผู้ทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วและมกีารพกัแรม อยา่งนอ้ย 1 คืน 
นักทัศนาจร หมายถงึ ผู้ทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่วแบบไปเชา้-เยน็กลบั โดยไม่มกีารพกัแรม 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 34 

2.4.2 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า 10 อันดับแรก 
(1) พิพิธภณัฑ์และการแสดงหนงัใหญว่ดัขนอน อยูใ่นพื นทีอ่า้เภอโพธาราม 
(2) ตลาดน า้ดา้เนนิสะดวก อยู่ในพื นที่อา้เภอดา้เนนิสะดวก 
(3) โรงงานเถา้ ฮง ไถ ่อยู่ในพื นทีอ่้าเภอเมืองราชบุรี 
(4) วดัมหาธาต ุวรมหาวหิาร อยูใ่นพื นทีอ่้าเภอเมืองราชบรุี 
(5) วดัหนองหอย อยู่ในพื นทีอ่้าเภอเมืองราชบรุี 
(6) ถ ้าเขาบนิ อยู่ในพื นที่อา้เภอเมืองราชบรุี 
(7) เดอะซนีเนอรร์ี ่วนิเทจฟาร์ม อยู่ในพื นที่อา้เภอสวนผึ ง 
(8) บ้านหอมเทยีน อยูใ่นพื นที่อา้เภอสวนผึ ง 
(9) อุทยานหุน่ขี ผึ งสยาม อยูใ่นพื นที่อา้เภอโพธาราม 
(10) สนุทรีแลนดแ์ดนตุ๊กตา อยูใ่นพื นทีอ่้าเภอโพธาราม 
2.4.3 ร้านอาหารเด่นประจ าเดือน 10 อันดับแรก 
(1) รา้นคาวบอยคาเฟ ่อยูใ่นพื นที่อา้เภอเมอืงราชบรุี 
(2) ร้านครวัจดัจา้น อยูใ่นพื นที่อา้เภอเมืองราชบรุี 
(3) ร้านครวัมอ่นไข่ อยูใ่นพื นที่อา้เภอสวนผึ ง 
(4) ร้านอาหารอลัปากา้ อยูใ่นพื นที่อา้เภอโพธาราม 
(5) ร้านกว๋ยเตีย๋วไขคุ่ณแหมม่ ราชบรุ ีอยู่ในพื นที่อา้เภอเมืองราชบุร ี
(6) ร้านลองชาม อยู่ในพื นที่อา้เภอบา้นโปง่ 
(7) ร้าน ป.ปลาเผา อยู่ในพื นที่อา้เภอเมืองราชบรุี 



(8) ร้านครวัตะนาวศร ี2 อยู่ในพื นที่อา้เภอสวนผึ ง 
(9) ร้านอาหารมานา อยู่ในพื นทีอ่้าเภอสวนผึ ง 
(10) รา้นขวญัดา้เนนิ อยูใ่นพื นทีอ่้าเภอดา้เนนิสะดวก 
ที่มา : ส้านกังานทอ่งเทีย่วและกฬีาจงัหวดัราชบรุี ณ วันที ่8 มิถนุายน 2558 

3. วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
จงัหวัดราชบรุ ีจดัอยู่ในกลุ่มภาคกลางตอนลา่ง 1 ประกอบดว้ย จังหวดันครปฐม กาญจนบรุ ี
สุพรรณบรุ ีและจงัหวดัราชบรุี มีแมน่ ้าแมก่ลองเปน็แมน่ า้สายส้าคญั และตั งอยูใ่นเขตพื นที ่3 ลุม่น ้า คือ ลุม่น ้า 
แมก่ลอง ลุ่มน า้ทา่จนี และลุ่มน า้เพชรบรุี ท้าใหม้ีความอดุมสมบรูณเ์หมาะแก่การเกษตรกรรม ประกอบกับม ี
แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิี่หลากหลาย จงัหวดัราชบรุจีงึได้กา้หนดเปา้หมายและยุทธศาสตร์การพฒันา 
จงัหวัด ดังนี  
3.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 
“ผู้นา้เกษตรปลอดภยั มุง่ใหเ้ปน็เมืองนา่อยู่ พัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนรุักษ์ และ 
เศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค”์ 
3.2 พันธกิจ 
1. ด้าเนนิการยกระดบัสนิคา้การเกษตรให้มคีุณภาพ และมาตรฐานสนิคา้ และบรกิาร 
ให้เปน็สนิคา้มีคณุภาพ ปลอดภยั และเพิม่มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั 
2. พัฒนาครอบครวัและชุมชนใหเ้ข้มแขง็ สรา้งวนิยัทางสงัคม ตลอดจนการพฒันา 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการเป็นเมืองทีน่า่อยู่ 
3. สง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรุักษ์และเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค์ เพื่อการสรา้งรายได ้
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 พ�ั ฒนาสินคา้เกษตรปลอดภยั เพื่อเพิ่มมลูคา่การผลติ 
(1) พัฒนาประสิทธภิาพกระบวนการผลติและถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลติ 
(2) พัฒนากระบวนการเพิม่มลูค่าและความเชื่อมัน่สนิคา้เกษตรปลอดภยั 
(3) ส่งเสรมิการรวมกลุ่มการผลติและแปรรปู 
(4) จัดตั งศนูยบ์รหิารการตลาดสนิคา้เกษตรปลอดภยัและพฒันาการเชือ่มโยงการตลาด 
� ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 การส่งเสรมิการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและเพิม่มลูค่า 
ผลผลติเชงิสร้างสรรค ์
(1) ส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชนและสนิค้า OTOP ให้ไดม้าตรฐาน 
(2) พัฒนาโครงสรา้งพื นฐานและการรกัษาความปลอดภยัทางการท่องเทีย่ว 
รองรบัการขยายตวัดา้นการทอ่งเทีย่วจากการเปดิประชาคมอาเซยีน 
(3) ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชงิอนรุักษ์ 
� ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขม้แข็ง 
(1) พัฒนาคุณภาพชวีติและระบบสวสัดิการทางสงัคมอย่างทัว่ถงึและเปน็ธรรม 
(2) พัฒนาคุณภาพการศกึษาและเพิม่โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพทั งใน 
– นอกระบบและตามอธัยาศยั 
(3) ป้องกนั ปราบปราม และสรา้งเครือขา่ยการแก้ไขปัญหายาเสพตดิและอาชญากรรม 
� ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนาความอุดมสมบรูณ์และคณุภาพทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้ปน็เมืองนา่อยู่ 



(1) ปราบปรามและสรา้งเครอืข่ายเฝา้ระวงัทรัพยากรปา่ไม้อยา่งยัง่ยนื ส่งเสรมิ 
การปลูกปา่ในพื นทีเ่สื่อมโทรม 
(2) พัฒนากลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้แบบบรูณาการทุกระดบั 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 35 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 36 

(3) ส่งเสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน ชมุชน องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
และภาคเอกชนในการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
� ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสรา้งความมัน่คงของพื นที ่
(1) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีความตระหนักในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
(2) ส่งเสรมิการพฒันาพื นทีช่ายแดน 
(3) ส่งเสรมิงานด้านมวลชน 
3.4 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) “เปน็ศนูย์กระจายสนิคา้ดา้น 
เกษตรและปศสุัตว”์ 
3.5 เป้าประสงค์รวม 
(1) เพิ่มประสทิธภิาพระบบการผลติจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ 
ท่องเทีย่วและบรกิาร 
(2) คุณภาพชวีติของประชาชนสงูขึ น 
(3) มีการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที่มปีระสทิธภิาพ 
3.6 แนวทางการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 
(1) ผู้น าเกษตรปลอดภัย จงัหวดัราชบุรมีีศกัยภาพด้านการเกษตร คือ พชืผักผลไม ้
ปศสุตัว ์และประมง จงึมีเปา้หมายการพฒันาเปน็ผูน้า้เกษตรปลอดภยัเพื่อผลติผลผลติทีม่ีคุณภาพไดร้ับการ 
ยอมรับ และสามารถเพิ่มมลูคา่จากการสง่ออก โดยจงัหวดัจะดา้เนนิการถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลติเกษตร 
ปลอดภยั เพื่อลดตน้ทนุ และเมื่อสิ นสดุการดา้เนนิการของแผน ฯ แลว้ จังหวดัราชบรุสีามารถเปน็ผูน้้าทาง 
การเกษตรทีป่ลอดภยั ดังนี  
(1.1) เปน็ผูผ้ลติมะพรา้วน ้าหอม GAP มากทีส่ดุของประเทศ 
(1.2) เปน็ผูผ้ลติสุกรและปลอดภยัมากทีส่ดุของประเทศ 
(1.3) เปน็ผูผ้ลติกุง้กา้มกรามปลอดภยัลา้ดบัตน้ของประเทศ 
(1.4) เปน็ผูผ้ลติพชื ผกั ปลอดภยัลา้ดบัตน้ของประเทศ 
(2) มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ จงัหวดัราชบุรเีปน็จังหวดัที่มคีวามสงบ มีสภาพแวดล้อมที่ด ี
ค่าครองชีพไมส่งู การกา้หนดเปา้หมายการพฒันาใหเ้ป็นเมอืงนา่อยู่ ใหค้วามสา้คญัในการพฒันาภูมทิัศนเ์มือง 
ที่เหมาะสม ความสะอาด การมวีนิัยทางสงัคมของประชาชนและการแก้ไขปญัหาทางสังคมใหล้ดลง เชน่ 
ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งจะท้าใหผู้เ้ยีย่มเยือนเกดิความพงึพอใจ และเดนิทางมาท่องเทีย่วในจังหวดัราชบรุี 
สง่ผลใหเ้กิดการเพิม่รายได้จากการท่องเทีย่วของจังหวดัอกีทางหนึ่ง 
(3) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จงัหวัดราชบรุีได ้
เหน็ความส้าคัญกบัการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชงิอนรุกัษ์ การสง่เสรมิภมูปิัญญาซึง่มอีย่างหลากหลาย แปลงเปน็ 
มลูคา่ทางเศรษฐกจิ ทั งการนา้มาถา่ยทอดผ่านการผลติสนิค้า OTOP และการนา้มาเปน็ตน้ทนุในการส่งเสรมิ 
การท่องเทีย่ว 
จงัหวัดราชบรุตีั งเป้าหมายทีจ่ะผลติสนิค้าและสรา้งรายไดจ้ากการจา้หน่ายสนิค้า 
OTOP เป็นลา้ดบัตน้ของประเทศ โดยปีงบประมาณ 2557 จงัหวัดมรีายได้จาก OTOP จา้นวน 5,762 ลา้น 



บาท นอกจากนี  จังหวดัราชบรุยีังไดส้่งเสรมิการใชศ้ลิปะในการสง่เสริมการท่องเทีย่ว โดยความรว่มมือกับ 
เอกชนในการสรา้งสนิคา้ดา้นศลิปะ เชน่ การพฒันาจงัหวดัราชบรุีใหเ้ปน็เมืองศลิปะรว่มสมัย 
ที่มา : ส้านกังานจงัหวดัราชบรุ ีขอ้มลู ณ เดอืนธันวาคม 2557 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 37 

3.7 บัญชีโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
3.7.1 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
แผนปฏบิตัริาชการประจา้ปขีองจงัหวดัราชบรุี ประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ.2558 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ สรุปสาระส าคัญของโครงการ งบประมาณ 
ท่ีเสนอขอ 
เห็นควร 
สนับสนุน 
งบประมาณ 
ไม่เห็นควร 
สนับสนุน 
งบประมาณ 
ความเห็น 
1. 1. พฒันาสนิคา้ 
เกษตรปลอดภยั เพือ่ 
เพิม่มลูคา่การผลติ 
โครงการ 
ถา่ยทอด 
เทคโนโลยเีพือ่ 
การเพิม่ผลผลติ 
1.เพิม่ประสทิธภิาพการผลติมนั 
สา้ปะหลัง 
2.ศนูยต์น้แบบผลติภณัฑแ์ละวตัถดุบิ 
อตุสาหกรรมเซรามกิ 
3.การพมัฯระบบการผลติและการ 
แปรรปูสนิคา้เกษตร (สบัปะรด) แบบ 
ครบวงจร 
4.เฝา้ระวงัการรกุระบาดของศตัรพูชื 
อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูอิากาศ 
5.จดัตั งโรงงานและสนบัสนนุการ 
ผลติปุ๋ยหมกัชวีภาพ 
13,355,200 13,355,200 เปน็โครงการ 
ดา้นเศรษฐกจิ 
เพือ่พฒันาการ 
เกษตรใหเ้กดิ 
ประสทิธผิล แต ่
เหน็ควรปรบัลด 
วงเงนิกจิกรรม 
จดัตั งโรงงานปุย๋ 
ซึง่มวีงเงนิ 8.9 
ลบ. 
2. 1. พฒันาสนิคา้ 
เกษตรปลอดภยั เพือ่ 
เพิม่มลูคา่การผลติ 
โครงการพฒันา 
มาตรฐานการ 



ผลติ 
1.สง่เสรมิการผลติพชือาหาร 
ปลอดภยั 
2.สง่เสรมิการผลติพชือาหาร 
ปลอดภยั 
3.ราชบรุเีมอืงเกษตรสเีขยีว 
4.พฒันาศกัยภาพระบบการผลติและ 
รบัรองฟารม์สตัวน์ า้เพือ่รองรบัการ 
เขา้สู ่AEC 
5.การพฒันาการผลติปศสุตัวแ์ละ 
สนิคา้ปศสุตัวป์ลอดภยั 
6. 1 อา้เภอ 1 ศนูยข์า้วชมุชน 
17,170,300 17,170,300 เปน็โครงการ 
ดา้นเศรษฐกจิ 
เพือ่พฒันาการ 
เกษตรใหเ้กดิ 
ประสทิธผิล 
3. 1. พฒันาสนิคา้ 
เกษตรปลอดภยั เพือ่ 
เพิม่มลูคา่การผลติ 
โครงการเตรยีม 
ราชบรุสีู ่
อาเซยีน 
1.สรา้งความพรอ้มผูน้า้ชมุชนเพือ่ 
กา้วเขาสูป่ระชาคมอาเซยีน 
2.พฒันาศกัยภาพการผลติสนิคา้ 
เกษตรสูเ่มอืงเกษตรสเีขยีวเพือ่รองรบั 
AEC ของเกษตรกรในจงัหวดัราชบรุ ี
3.เสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการ 
และเชือ่มโยงการคา้เพือ่รองรบัการ 
เขา้สู ่AEC 
4.ขยายและเพิม่ชอ่งทางการจา้หนา่ย 
สนิคา้และบรกิาร 
5.การพฒันาศกัยภาพและเชือ่มโยง 
เครอืขา่ยผูผ้ลติปลาสวยงามเพือ่ 
เตรยีมความพรอ้มเขา้สู ่AEC 
9,697,900 9,697,900 เปน็โครงการ 
ดา้นเศรษฐกจิ 
เพือ่พฒันาการ 
เกษตรใหเ้กดิ 
ประสทิธผิล 
แตค่วรปรบัลด 
วงเงนิใน 
กจิกรรมการ 
เกีย่วกบัการ 
อบรม ศกึษา ด ู
งาน (เชน่ 
กจิกรรมที ่1 
และ 2) 
4. 1. พฒันาสนิคา้ 
เกษตรปลอดภยั เพือ่ 
เพิม่มลูคา่การผลติ 
โครงการพฒันา 
ระบบน า้เพือ่ 
การผลติทาง 
การเกษตร 



1.ปรบัปรงุสถานสีบูน า้ดว้ยไฟฟา้ฝาย 
ทุง่กระถนิพรอ้มขดุลอกตะกอนดนิ 
หนา้ฝาย 
2.ขดุลอกตะกอนดนิหนา้ฝายหว้ย 
คลมุอนัเนือ่งมาจากพระราชดา้ร ิ
3.ปรบัปรงุฝายทดน า้บา้นหนองเตา่ 
ดา้ ต.รางบวั อ.จอมบงึ 
4.ขดุสระน า้พรอ้มคานคอนกรตี ม.3 
บา้นหว้ยมว่ง 
5.ขดุลอกลา้หว้ยบา้นหว้ยมว่ง ม.3 
ต.ตะนาวศร ีอ.สวนผึ ง 
6.ขดุสระน า้สาธารณะประโยชน ์บา้น 
ลา้พระ ม.4 ต.บ้านคา อ.บา้นคา 
49,951,000 49,951,000 โครงการดา้น 
เศรษฐกจิเพือ่ 
พฒันาการ 
เกษตรใหเ้กดิ 
ประสทิธผิล 
(บรหิารจดัการ 
น า้) แตค่วร 
ปรบัลดวงเงนิใน 
กจิกรรม 
กอ่สรา้งใหม ่
(เชน่กจิกรรมที ่
8และ9) 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 38 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ สรุปสาระส าคัญของโครงการ งบประมาณ 
ท่ีเสนอขอ 
เห็นควร 
สนับสนุน 
งบประมาณ 
ไม่เห็นควร 
สนับสนุน 
งบประมาณ 
ความเห็น 
7.ขดุลอกลา้หว้ยหวายนอ้ย ม.3 ฝัง่ 
ขวาพระใหญ ่ต.สวนผึ ง อ.สวนผึ ง 
5. 2. การสง่เสรมิการ 
พฒันาแหลง่ 
ทอ่งเทีย่ว และเพิม่ 
มลูคา่ผลผลติเชงิ 
สรา้งสรรค ์
โครงการจดั 
กจิกรรมสง่เสรมิ 
การทอ่งเทีย่ว 
1.จดัแสดงศลิปวฒันธรรมและสบื 
สานหนงัใหญว่ดัขนอน (อ.โพธาราม) 
2.จดังานวนัมะมว่งของด ีอ.ปากทอ่ 
3.จดังานสบัปะรดหวานบา้นคา อ. 
บา้นคา 
4.ยอ้นรอยพระพทุธเจา้หลวงเสดจ็ 
ประภาสตน้ดา้เนนิสะดวก 
5.จดังานพชืผลไมอ้า้เภอบางแพ 



6.สืบสานประเพณขีองดบีางแพ 
7.งานสกัการะพระบรมรปู ร.5 สบื 
สานประเพณขีองดจีอมบงึ 
7,270,000 7,270,700 เปน็โครงการ 
สง่เสรมิการ 
ทอ่งเทีย่ว แต ่
ควรพจิารณา 
ความเหมาะสม 
ของกจิกรรมที ่
5 และ 6 จดั 
ในพื นทีเ่ดยีวกนั 
(อ.บา้นแพ) 
งบประมาณ 
กจิกรรมละ 1 
ลา้นบาท 
6. 3. พฒันาสงัคม 
คณุธรรมและชมุชน 
เขม้แขง็ 
โครงการ 
สง่เสรมิการ 
เรยีนรูต้ามแนว 
ปรชัญา 
เศรษฐกจิ 
พอเพยีง 
1.พฒันาศกัยภาพผูน้า้ชมุชนเพือ่ 
สรา้งงานสรา้งอาชพีตามแนวปรชัญา 
เศรษฐกจิพอเพยีง 
2.ศนูยเ์รยีนรูช้มุชนบา้นตะโกลา่ง ม. 
8 (อ.สวนผึ ง) 
3.กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคช์มุชน 
ม.15 ต.ทา่ผา อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรุ ี
4.สง่เสรมิศกัยภาพศนูยก์ารเรยีนรู ้
ชมุชน (ศนูยเ์รยีนรูป้ราชญช์าวบา้น) 
บา้นเหลา่มะละกอ ต.ทุง่หลวง อ.ปาก 
ทอ่ 
5.สง่เสรมิศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิ 
พอเพยีง อ.วดัเพลง 
6.สง่เสรมิการเรยีนรู ้การดา้รงชวีติ 
ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
7.เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติดว้ยโปรตนี 
จากสตัวน์ า้ 
11,652,000 11,652,000 โครงการดา้น 
สงัคมเพือ่ 
พฒันาสงัคม 
ยกระดบั 
คณุภาพชวีติ 
โครงการ 
พระราชดา้ร ิแต ่
ควรปรบัลด 
วงเงนิทีเ่ปน็ 
กจิกรรม 
กอ่สรา้งและ 
อบรม สมัมนา 
7. 3. พฒันาสงัคม 
คณุธรรมและชมุชน 
เขม้แขง็ 



โครงการพฒันา 
คณุภาพชวีติ 
1.รูร้กัษถ์นอมดวงตาและควบคมุ 
ปอ้งกนัโรคเบาหวาน/ความดนัโลหติ 
สงู อ.เมอืง 
2.สนบัสนนุอาชพีทางเลอืกเพือ่ 
ยกระดบัราไดจ้ากประชาชน 
3.พฒันาบรกิารชว่ยเหลอืผูอ้ยูใ่น 
สภาวะยากลา้บากทีเ่ขา้ถงึบา้นและ 
ชมุชนแบบบรูณาการ 
4.เสรมิสรา้งพลงัและพฒันาศกัยภาพ 
ผูด้อ้ยโอกาส 
5.บรูณาการสรา้งรอยยิ มใหก้บั 
ประชาชน 
6.การพฒันาอาหารปลอดภยั 
7.โครงการตลาดสด ตลาดนดันา่ซื อสู ่
อาเซยีน 
8.เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติดว้ยโปรตนี 
จากสตัวน์ า้ 
9.โครงการปรบัปรงุนามฟตุบอล ม.5 
ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ี
10.ปรับปรงุสนามฟตุบอล ม.4 ต. 
นางแกว้ อ.โพธาราม 
11.ปรับปรงุสนามฟตุบอล ม.2 
24,328,900 24,328,900 โครงการดา้น 
สงัคมเพือ่ 
พฒันาสงัคม 
ยกระดบั 
คณุภาพชวีติ 
แตค่วรปรบัลด 
วงเงนิกจิกรรม 
ปรบัปรงุสนาม 
ฟตุบอล 3 แหง่ 
(กจิกรรมที ่9- 
11) ซึง่รวม 
วงเงนิ มากกวา่ 
15 ลบ. 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 39 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ สรุปสาระส าคัญของโครงการ งบประมาณ 
ท่ีเสนอขอ 
เห็นควร 
สนับสนุน 
งบประมาณ 
ไม่เห็นควร 
สนับสนุน 
งบประมาณ 
ความเห็น 
ต.นางแกว้ อ.โพธาราม 
12.เพิม่ผลผลติปลาไทยคนืถิน่น า้แม ่
กลอง 
8. 3. พฒันาสงัคม 
คณุธรรมและชมุชน 
เขม้แขง็ 



โครงการ 
สง่เสรมิการ 
เขา้ถงึการศกึษา 
1.พฒันาคณุภาพและมาตรฐาน 
การศกึษา 
2.สถานศกึษาแหง่ความด ีราชบรุเีทดิ 
ไทอ้งคร์าชนัย ์
3.ปรบัปรงุหอประชมุ อาคารเฉลมิ 
พระเกยีรตโิรงเรยีนราชโบรกิาน ุ
เคราะห ์(ร.ร.ราชฯ) 
4.กอ่สรา้งอาคารหลงัคา 
เอนกประสงค ์ร.ร.ปากทอ่พทิยาคม 
5.ตดิตั งอปุกรณอ์อกกา้ลงักาย ร.ร. 
วดัปากทอ่ 
7,944,100 7,944,100 โครงการดา้น 
สงัคมเพือ่ 
พฒันาสงัคม 
ยกระดบั 
คณุภาพชวีติ 
แตเ่หน็ควรปรบั 
ลดวงเงนิใน 
กจิกรรม 
กอ่สรา้งอาคาร 
5.3 ลบ. 
9. 2. การสง่เสรมิการ 
พฒันาแหลง่ 
ทอ่งเทีย่ว และเพิม่ 
มลูคา่ผลผลติเชงิ 
สรา้งสรร 
โครงการพฒันา 
และฟืน้ฟแูหลง่ 
ทอ่งเทีย่ว 
1.พฒันาแหลง่น า้ น า้ตกเกา้ชั น ต. 
สวนผึ ง อ.สวนผึ ง 
2.ปรบัปรงุภมูทิศันพ์ื นทีท่างเขา้ 
อทุยานหนิเขาง ูต.เกาะพลบัพลา อ. 
เมอืง 
15,000,000 15,000,000 เปน็โครงการ 
ดา้นเศรษฐกจิ 
เพือ่พฒันา 
แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
แตค่วรปรบัลด 
วงเงนิกจิกรรม 
พฒันาแหลง่ 
น า้ตก 15 ลบ. 
10. 2. การสง่เสรมิการ 
พฒันาแหลง่ 
ทอ่งเทีย่ว และเพิม่ 
มลูคา่ผลผลติเชงิ 
สรา้งสรรค ์
โครงการพฒันา 
ผูป้ระกอบการ 
มาตรฐานสนิคา้ 
และการตลาด 
สนิคา้เชงิ 
สรา้งสรรค ์



1.การประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้ 
Ratchaburi Premium 
2.การพฒันาบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑ์ 
OTOP 
3.ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑข์อง 
ชมุชนไทยทรงดา้ 
4.สง่เสรมิและพฒันาบรรจภุณัฑข์อง 
กลุม่อาชพีในสงักดัสถาบนัเกษตรกร 
4,650,000 4,650,000 โครงการดา้น 
เศรษฐกจิเพือ่ 
พฒันา 
ประสทิธภิาพ/ 
เพิม่รายไดจ้าก 
OTOP 
11. 5. พฒันาการบรหิาร 
จดัการและสง่เสรมิ 
ความมัน่คง 
โครงการ 
สนบัสนนุการ 
ดา้เนนิงานอนั 
เนือ่งมาจาก 
พระราชดา้ร ิ
1.สนบัสนนุศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นการ 
ประมงบา้นหนองตาตั ง เพือ่พฒันา 
เปน็แหลง่อาหาร 
2.สง่เสรมิการเลี ยงปลาในฟารม์ 
ตวัอยา่งตามพระราชดา้ร ิ
3.จดัทา้ขอ้มลูองคค์วามรู ้
แบบจา้ลองเกษตรทฤษฎใีหม ่
4.สนบัสนนุโรงเรยีนตา้รวจตระเวน 
ชายแดน 
5.ธนาคารโค-กระบอื เพือ่เกษตรกร 
3,453,600 3,453,600 โครงการดา้น 
สงัคมเพือ่ 
พฒันาสงัคม 
ยกระดบั 
คณุภาพชวีติ 
โครงการ 
พระราชดา้ร ิ
12. 2. การสง่เสรมิการ 
พฒันาแหลง่ 
ทอ่งเทีย่ว และเพิม่ 
มลูคา่ผลผลติเชงิ 
สรา้งสรรค ์
โครงการพฒันา 
หมูบ่า้น สนิคา้ 
เชงิสรา้งสรรค ์
เชือ่มโยงกบัการ 
ทอ่งเทีย่ว 
1.พฒันาหมูบ่า้นทอ้งเทีย่ว OTOP 
เชงิอนรุกัษ ์
2.อนรุกัษ ์สบืทอด ศาสนา ศลิปะ 
วฒันธรรมและประเพณทีอ้งถิน่ 
3.กอ่สรา้งลานแสดงโบราณวตัถแุละ 
กจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
พพิธิภณัฑว์ดัคงคาราม 



2,581,000 
2,581,000 โครงการดา้น 
เศรษฐกจิเพือ่ 
พฒันา 
ประสทิธภิาพ/ 
เพิม่รายไดจ้าก 
OTOP 
13. 2. การสง่เสรมิการ 
พฒันาแหลง่ 
ทอ่งเทีย่ว และเพิม่ 
มลูคา่ผลผลติเชงิ 
สรา้งสรรค ์
โครงการพฒันา 
ผูป้ระกอบการ 
ดา้นการ 
ทอ่งเทีย่ว สรา้ง 
มาตรฐานการ 
บรกิาร และ 
1.จดัประชมุสมัมนาผูด้แูลแหลง่ 
ทอ่งเทีย่ว ศนูยเ์รยีนรูช้มุชนและ 
เครอืขา่ยการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 
2.สนบัสนนุวสัดอุปุกรณก์ารพฒันา 
ผลติภณัฑ ์เอกสาร ประชาสมัพนัธ ์
ใหแ้กศ่นูยเ์รยีนรูช้มุชน เครอืขา่ยการ 
1,700,000 1,700,000 เปน็โครงการ 
ดา้นเศรษฐกจิ 
เพือ่พฒันา 
สง่เสรมิการ 
ทอ่งเทีย่ว 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 40 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ สรุปสาระส าคัญของโครงการ งบประมาณ 
ท่ีเสนอขอ 
เห็นควร 
สนับสนุน 
งบประมาณ 
ไม่เห็นควร 
สนับสนุน 
งบประมาณ 
ความเห็น 
ความปลอดภยั ทอ่งเทีย่วโดยชมุชน จา้นวน 5 ชมุชน 
3.จดัพมิพห์นงัสอืคูม่อืการใช ้
ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่วพรอ้ม 
CD จา้นวน 2,000 แผน่ 
4.ปรบัปรงุภมูทิศันบ์รเิวณ 
ศนูย์บรกิารนกัทอ่งเทีย่ว อ.สวนผึ ง 
และกอ่สรา้งรั วคอนกรตีบรเิวณ 
อาคารศนูยบ์รกิารนกัทอ่งเทีย่วเพือ่ 
ปอ้งกนัทรพัยส์นิสญูหาย 
14. 2. การสง่เสรมิการ 
พฒันาแหลง่ 
ทอ่งเทีย่ว และเพิม่ 
มลูคา่ผลผลติเชงิ 
สรา้งสรรค ์



โครงการพฒันา 
โครงสรา้ง 
พื นฐานเพือ่การ 
ทอ่งเทีย่ว 
เพือ่พฒันาสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
-ปรบัปรงุภมูทิศันแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว 2 
แหลง่ 
-ปรบัปรงุเสน้ทางการทอ่งเทีย่วใหไ้ด้ 
มาตรฐาน 2 สาย 
-ปรบัปรงุไฟฟา้สอ่งสวา่ง 2 แหง่ 
-ปรบัปรงุหอ้งน า้สาธารณะอา้นวย 
ความสะดวกนกัทอ่งเทีย่ว 1 แหง่ 
69,598,000 69,598,000 เปน็โครงการ 
ดา้นโครงสรา้ง 
พื นฐาน แตค่วร 
พจิารณาความ 
เหมาะสมวงเงนิ 
สรา้งถนน 1 
สาย 
งบประมาณ 
36.6 ลา้นบาท 
15. 2. การสง่เสรมิการ 
พฒันาแหลง่ 
ทอ่งเทีย่ว และเพิม่ 
มลูคา่ผลผลติเชงิ 
สรา้งสรรค ์
โครงการ 
ประชาสมัพนัธ ์
การทอ่งเทีย่ว 
1.จดัจา้งบคุลากรประชาสมัพนัธก์าร 
ทอ่งเทีย่ว 
2.จดัอบรมสมัมนาดา้นการทอ่งเทีย่ว 
3.จดัทา้หนงัสอืคูม่อืนา้เทีย่วราชบรุ ี
4.จดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด 
ทอ่งเทีย่ว 
913,350 913,350 ไม่ปรากฏใน 
แผนพฒันา 
จงัหวดั 2556- 
2560 
16. 4. พฒันาความอดุม 
สมบรูณแ์ละคณุภาพ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้มให ้
เปน็เมอืงนา่อยู ่
โครงการเพิม่ 
พื นทีป่า่ไมแ้ละ 
ฟืน้ฟพูื นทีป่า่ 
จากการตรวจ 
ยดึ 
1.เพิม่ประสทิธภิาพการปอ้งกนัและ 
ควบคมุไฟปา่เพือ่พฒันาพื นทีจ่งัหวดั 
ราชบรุ ี
2.ปลกูปา่ในพื นทีต่รวจยดึเพือ่ลด 
ปญัหาโลกรอ้น 
3.จดัทา้แนวกนัชนโดยชมุชนมสีว่น 
รว่มในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่แมน่ า้ 



ภาช ี
4.ปลกูปา่ในรสีอรท์ สวนผึ ง บา้นคา 
4,100,000 4,100,000 โครงการดา้น 
ทรพัยากรธรรม 
ชาตเิพือ่ ฟืน้ฟ ู
ปา่ 
17. 5. พฒันาการบรหิาร 
จดัการและสง่เสรมิ 
ความมัน่คง 
โครงการ 
ปอ้งกนัและ 
แกไ้ขปญัหา 
ยาเสพตดิ 
1.กอ่สรา้งหลงัคาคลมุลานกฬีา 
เอนกประสงค ์
2.กอ่สรา้งศาลาเอนกประสงค ์
3.กอ่สรา้งสนามกฬีา 
4.กจิกรรมตอ่ตา้นยาเสพตดิ 
5.คา่ยเยาวชนวยัใสหา่งไกลยาเสพตดิ 
6.การสบืสวนปราบปรามยาเสพตดิ 
บรเิวณแนวชายแดน 
7.กอ่สรา้งลานกฬีาอเนกประสงคเ์พือ่ 
สขุภาพ 
8.กอ่สรา้งสนามกฬีาตา้นยาเสพตดิ 
สนามทีว่า่การอา้เภอปากทอ่ 
10,890,200 10,890,200 โครงการดา้น 
สงัคมเพือ่ 
พฒันาสงัคม 
ยกระดบั 
คณุภาพชวีติ 
ปอ้งกนั บา้บดั 
ฟืน้ฟผููเ้สพยา 
18. 4. พฒันาความอดุม 
สมบรูณแ์ละคณุภาพ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้มให ้
เปน็เมอืงนา่อยู ่
โครงการ 
อนรุกัษแ์ละ 
ฟืน้ฟแูหลง่น า้ 
โครงการขดุลองคลอง/ลา้หว้ย และ 
กา้จดัวชัพชื จา้นวน 5 กจิกรรม 
2,968,400 2,968,400 โครงการดา้น 
ทรพัยากรธรรม 
ชาตเิพือ่พฒันา 
ดา้น 
ทรพัยากรธรรม 
ชาตแิละ 
สิง่แวดลอ้ม 
ฟืน้ฟแูหลง่น า้ 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 41 
ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ สรุปสาระส าคัญของโครงการ งบประมาณ 
ท่ีเสนอขอ 



เห็นควร 
สนับสนุน 
งบประมาณ 
ไม่เห็นควร 
สนับสนุน 
งบประมาณ 
ความเห็น 
19. 1. พฒันาสนิคา้ 
เกษตรปลอดภยั เพือ่ 
เพิม่มลูคา่การผลติ 
โครงการ 
สง่เสรมิการ 
สรา้งเครอืขา่ย 
และกลุม่การ 
ผลติสนิคา้ 
ชมุชน 
1.การศกึษาเพือ่พฒันาวสิาหกจิ 
ชมุชนและเครอืขา่ย 
2.พฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ 
กลุม่สถาบนัเกษตรกร 
3.การเพิม่ศกัยภาพการผลติสนิคา้ 
เกษตรแปรรปูกลุม่แมบ่า้นเกษตรกร 
วดัยางงาม 
4.สรา้งลานรวบรวมผกัผลไมส้ง่ออก 
ในและตา่งประเทศ (รางสหีมอก) 
6,898,000 6,898,000 โครงการดา้น 
เศรษฐกจิเพือ่ 
พฒันา 
ประสทิธภิาพ/ 
เพิม่รายไดจ้าก 
OTOP 
20. 5. พฒันาการบรหิาร 
จดัการและสง่เสรมิ 
ความมัน่คง 
โครงการบรูณา 
การเพือ่การ 
สรา้งความ 
มัน่คงในพื นที ่
จงัหวดัราชบรุ ี
1.การบรูณาการเพือ่การสรา้งความ 
เขา้ใจ (ประชมุสมัมนา) 
2.สนบัสนนุการสรา้งความรกัสามคัค ี
ในพื นทีท่กุอา้เภอ 
3.การเฝา้ระวงัดา้นความมัน่คงพื นที ่
ชายแดนอา้เภอบา้นคา 
4.อบรมอาสาสมคัรภาคประชาชนให ้
มทีกัษะความรูใ้นบทบาทหนา้ทีผู่ ้
ชว่ยเหลอืเจา้พนกังาน 
5.หมู่บา้นเขม้แขง็คูข่นานตามแนว 
ชายแดน (ประชมุ ฝกึอบรม สรา้ง 
อาคาร) 
โครงการดา้น 
สงัคมเพือ่ 
เสรมิสรา้งความ 
มัน่คง 
21. 3. พฒันาสงัคม 



คณุธรรมและชมุชน 
เขม้แขง็ 
โครงการพฒันา 
ระบบน า้เพือ่ 
การอปุโภค 
บรโิภค 
1.กอ่สรา้งระบบประปาหมู่บา้น ม.2 
บา้นทุง่แผก 
2.กอ่สรา้งประตรูะบายน า้คลองราง 
นายรอ้ย ระหวา่ง ต.แพงพวย และ 
ต.ทา่นดั 
3.กอ่สรา้งระบบประปาแบบผวิดนิ 
ขนาดใหญ ่ม.3,4 ต.คุ้งกระถนิ อ. 
เมอืง จ.ราชบรุ ี
4.วางทอ่สง่น า้เพือ่อปุโภค-บรโิภค 
อา่งเกบ็น า้หว้ยศาลา อ.ปากทอ่ จ. 
ราชบรุ ี
5.กอ่สรา้งหอถงัประปา ม.8 ต.ดอน 
กระเบื อง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรุ ี
6.ขยายเขตประปาภมูภิาค ม.1-8 ต. 
จอมประทดั 
7.การบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 
สา้หรบัชมุชน ต.ดอนคา อ.บางแพ จ. 
ราชบรุ ี
45,360,000 45,360,000 เปน็โครงการ 
เพือ่พฒันา 
โครงสรา้ง 
พื นฐานทีส่า้คญั 
22. 3. พฒันาสงัคม 
คณุธรรมและชมุชน 
เขม้แขง็ 
โครงการพฒันา 
โครงสรา้ง 
พื นฐาน 
ดา้เนนิการกอ่สรา้ง หรอืปรบัปรงุและ 
พฒันา โครงสรา้งพื นฐานของจงัหวดั 
ไดแ้ก ่ถนน สะพาน ระบบน า้ ระบบ 
ไฟฟา้ และสถานทีต่า่งๆ 
62,344,000 62,344,000 มโีครงการ 
กอ่สรา้งถนน 
ใหม ่9 
โครงการ 
งบประมาณ 
16.9 ลบ. 
23. 4. พฒันาความอดุม 
สมบรูณแ์ละคณุภาพ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้มให ้
เปน็เมอืงนา่อยู ่
โครงการสรา้ง 
ความตระหนกั 
ในการอนรุกัษ ์
และฟืน้ฟ ู
ทรพัยากรธรรม 
ชาตแิละ 
สิง่แวดลอ้ม 



1.อนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูสิง่แวดลอ้มและ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
2.อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟคูลองประดูอ่ยา่ง 
ยั่งยนื 
3.สรา้งความตระหนกั ในการอนรุกัษ ์
และฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดลอ้ม 
500,000 500,000 โครงการดา้น 
ทรพัยากรธรรม 
ชาตแิละ 
สิง่แวดลอ้ม 
รวม 23 โครงการ 381,841,250 380,927,900 913,350 
ที่มา : ส้านกังานจงัหวดัราชบรุ ีขอ้มลู ณ วันที ่8 มิถุนายน 2558 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้ริหารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 42 

3.7.2 รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จ าแนกรายละเอียดกิจกรรม (e- 
Budgeting) 
รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จ าแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หน่วย : บาท 
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 
งบรายจ่าย - รายการ 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,216,800 
จังหวัดราชบุรี 175,216,800 
ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 137,910,100 
<รวมกิจกรรม> : 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 63,537,300 
1 กจิกรรมยอ่ย : โครงการพัฒนามาตรฐานการผลติ 12,108,300 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 5,708,300 
ระดับที ่1: วัสดสุา้นกังาน 50,100 
ระดับที ่1: วัสดเุชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 43,500 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 2,930,100 
ระดับที ่2: ค่าจัดท้าเอกสาร 43,000 
ระดับที ่2: ค่าจัดสถานที ่31,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัทา้บรรจภุณัฑ์ 90,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาหอ้งปฏบิัตกิาร 400,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาบุคลากร 90,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาจดัทา้อาหาร อาหารว่าง และเครือ่งดืม่ 452,800 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัทา้ปา้ย 85,700 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 200,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาเครือ่งขยายเสยีง 20,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาตรวจตวัอย่าง 500,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัเวทีประชาคม 120,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาจดัฝกึอบรม 190,200 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาตรวจสขุภาพโคนม 707,400 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตงิานให้ทางราชการ 79,800 
ระดับที ่1: วัสดกุอ่สรา้ง 100,000 
ระดับที ่1: ค่าใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝกึอบรม 179,000 
ระดับที ่2: การฝกึอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 179,000 
ระดับที ่1: วัสดงุานบา้นงานครวั 90,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 58,200 



ระดับที ่1: วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่42,000 
ระดับที ่1: วัสดเุวชภณัฑ ์110,000 
ระดับที ่1: วัสดคุอมพิวเตอร ์10,000 
ระดับที ่1: วัสดกุารเกษตร 1,197,200 
ระดับที ่1: ค่ารางวัล 100,000 
ระดับที ่1: วัสดวุิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 50,000 
ระดับที ่1: ค่าเบี ยเลี ยง ที่พักและพาหนะ 668,400 
ระดับที ่2: ค่าเบี ยเลี ยงเดนิทางในประเทศ 189,400 
ระดับที ่2: ค่าเชา่ทีพ่กัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 92,000 
ระดับที ่2: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 387,000 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 6,400,000 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 43 
ระดับที ่1: เครือ่งสขีา้ว 900,000 
ระดับที ่1: โรงเก็บเมลด็พนัธุพ์ชื (ธนาคารเมล็ดพันธุ)์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 
10 เมตร อา้เภอบา้นโปง่ และอา้เภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรุ ี
2,000,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งอาคารเรยีนรูช้าวนา ชั นเดยีวยกพื น ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร บ้านรางไมแ้ดง อา้เภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี
1,500,000 
ระดับที ่1: ลานตากขา้วพื นซเีมนต ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 2,000,000 
2 กจิกรรมยอ่ย : โครงการพัฒนาระบบน า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค 4,300,000 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 4,300,000 
ระดับที ่1: วางทอ่สง่น า้เพือ่การอุปโภคบรโิภคจากอา่งเกบ็น า้ห้วยศาลา อา้เภอ 
ปากทอ่ จงัหวดัราชบรุ ี
4,300,000 
3 กจิกรรมยอ่ย : โครงการพัฒนาระบบน า้เพือ่การผลติทางการเกษตร 39,452,000 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 39,452,000 
ระดับที ่1: ขุดลอกตะกอนดนิหน้าฝายห้วยคลุมอนัเนือ่งมาจากพระราชดา้ริ 
กว้าง 60 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลกึ 2 เมตร 
4,500,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุฝายทดน า้บา้นหนองเต่าดา้ ต้าบลรางบัว อ้าเภอจอมบงึ 
จงัหวดัราชบรุ ีขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 60 เมตร 
16,000,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุอา่งเก็บน ้าชมุชนบา้นพหุวาย หมูท่ี ่4 ต้าบลยางหกั อา้เภอ 
ปากทอ่ จงัหวดัราชบรุ ี
2,500,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุฝายทดน า้บา้นทุง่แฝก ต้าบลสวนผึ ง อา้เภอสวนผึ ง จงัหวดั 
ราชบรุ ี
5,000,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุอา่งเก็บน ้าชมุชนบา้นหนองครก ต้าบลด่านทบัตะโก 
อา้เภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี
2,500,000 
ระดับที ่1: ขุดสระน า้พรอ้มดานคอนกรตี หมูท่ี ่3 บ้านหว้ยม่วง อา้เภอสวนผึ ง 
จงัหวดัราชบรุ ี
1,100,000 
ระดับที ่1: ขุดลอกลา้ห้วยบา้นห้วยมว่ง หมูท่ี ่3 ต้าบลตะนาวศร ีอ้าเภอสวนผึ ง 
จงัหวดัราชบรุ ีปริมาณดินไม่นอ้ยกวา่ 24,263 ลกูบาศก์เมตร 



852,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งสถานีสบูน า้บา้นหนองกระทุ่ม หมู่ที ่6 ต้าบลหนองกระทุ่ม 
อา้เภอปากทอ่ จงัหวัดราชบรุ ี
7,000,000 
4 กจิกรรมยอ่ย : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 7,677,000 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 7,677,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมุท่ี ่4 บา้นห้วยไผ ่ต้าบลหว้ยไผ ่
อา้เภอเมอืง จงัหวัดราชบรุ ี
3,677,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายคลองเปรม - บ้านเกาะแกว้ ม. 
3 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ี
2,000,000 
ระดับที ่1: ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรตีสายหนา้ อบต.คุ้งพยอม 
หมู่ที ่1 ต้าบลคุง้พยอม อ้าเภอบา้นโปง่ จงัหวดัราชบรุ ีระยะทาง 980 เมตร 
2,000,000 
<รวมกิจกรรม> : 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 53,285,000 
1 กจิกรรมยอ่ย : โครงการจดักจิกรรมสง่เสริมการท่องเทีย่ว 4,900,000 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 4,900,000 
ระดับที ่1: วัสดสุา้นกังาน 85,000 
ระดับที ่1: วัสดเุชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 42,500 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 4,542,500 
ระดับที ่2: จ้างเหมาบรกิารท้าอาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 22,500 
ระดับที ่2: จัดท้าสือ่ประชาสัมพันธ ์50,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาจดัแสดงศลิปวัฒนธรรม 797,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดังานวนัมะมว่งและของดอีา้เภอปากทอ่ 570,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดังานเทศกาลผลไมบ้างแพ 500,000 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 44 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัสถานทีแ่ละพิธเีปดิ 180,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาทา้ความสะอาด 13,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดังานตามรอยพระพุทธเจา้หลวง 920,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดังานเทศกาลอาหารอรอ่ยและสินคา้ OTOP ฤด ู
หนาว 
1,000,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดังานสืบสานประเพณขีองดจีอมบงึ 490,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตงิานให้ทางราชการ 70,000 
ระดับที ่1: วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่80,000 
ระดับที ่1: วัสดเุครือ่งแตง่กาย 80,000 
2 กจิกรรมยอ่ย : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพือ่การทอ่งเทีย่ว 30,304,000 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 30,304,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุถนนสายทางขึ นชอ่งตะโกปดิทอง ต้าบลสวนผึ ง อ้าเภอสวน 
ผึ ง จงัหวัดราชบรุ ี
9,900,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุภมูิทัศน์บรเิวณทางขึ นสะพานทางเดินอทุยานหินเขางู 
ต้าบลเกาะพลบัพลา อา้เภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี
9,600,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุหอ้งน า้สาธารณะแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 5,000,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุภมูิทัศนแ์ละอาคารโรงฝกึซอ้มนกัแสดงเชิดหนงัใหญว่ดั 



ขนอน อา้เภอโพธาราม จงัหวัดราชบรุ ี
1,000,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุระบบไฟฟา้แสงสวา่งถนนสาธารณะสายเลยีบคลอง 
ชลประทาน 5L-1R (ฝัง่ซา้ย) หมู่ที1่0 และหมูท่ี ่13 ต้าบลหนองปลาหมอ อา้เภอบา้นโปง่ จงัหวดั 
ราชบรุ ีระยะทาง 1,680 เมตร 
1,998,000 
ระดับที ่1: ติดตั งโคมไฟ HIGH MAST ขนาดสงุ 15 เมตรบรเิวณภายในตา้บล 
นครชมุน ์อ้าเภอบ้านโปง่ จงัหวดัราชบรุ ี
1,990,000 
ระดับที ่1: ขยายเขตไฟฟา้โคมไฟกิง่เดี่ยว บรเิวณถนนสายหลงัปา่ชา้วัดยางหกั 
ติดหมูท่ี ่13 ต้าบลท่าผา อา้เภอบ้านโปง่ จงัหวัดราชบรุ ี
816,000 
3 กจิกรรมยอ่ย : โครงการพัฒนาและฟื้นฟแูหลง่ทอ่งเทีย่ว 15,000,000 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 15,000,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งฝายทดน ้า พรอ้มระบบจา่ยน ้าและป้ายประชาสมัพนัธ์ 
ต้าบลสวนผึ ง อา้เภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบรุ ีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 
15,000,000 
4 กจิกรรมยอ่ย : โครงการพัฒนาหมูบ่้าน สินคา้เชงิสรา้งสรรค ์เชือ่มโยงกบัการ 
ท่องเทีย่ว 
2,081,000 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 1,500,000 
ระดับที ่1: วัสดสุา้นกังาน 11,700 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 842,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 38,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัทา้บรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑ์ OTOP 150,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาปรับปรงุแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ 654,000 
ระดับที ่1: ค่าใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝกึอบรม 595,500 
ระดับที ่2: การฝกึอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 595,500 
ระดับที ่1: ค่ารับรองและพธิกีาร 40,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 10,800 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 581,000 
ระดับที ่1: ตู้เกบ็รกัษาวตัถโุบราณ 200,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งลานกจิกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่วพิพธิภณัฑ์วดัคงคาราม 
อา้เภอดา้เนินสะดวก จงัหวดัราชบรุ ี
381,000 
5 กจิกรรมยอ่ย : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการทอ่งเทีย่วสร้างมาตรฐานบรกิาร สรา้ง 
ความปลอดภยั 
1,000,000 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 45 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 1,000,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุภมูิทัศนแ์ละกอ่สร้างรั วคอนกรีต ขนาดสงู 1.5 เมตร ยาว 
150 เมตร บริเวณอาคารศูนยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว อา้เภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบรุ ี
1,000,000 
<รวมกิจกรรม> : 3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 5,627,600 
1 กจิกรรมยอ่ย : โครงการเตรยีมราชบรุสีู่ประชาคมอาเซยีน 5,627,600 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 5,627,600 
ระดับที ่1: วัสดสุา้นกังาน 111,200 



ระดับที ่1: วัสดเุชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 43,300 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 4,530,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 18,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัสถานที ่600,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัแสดงและจา้หนา่ยสินคา้ 1,900,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาทา้เอกสาร 12,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาพัฒนาศกัยภาพการผลิตสนิค้าเกษตรสูเ่มอืงเกษตรสี 
เขยีว 
2,000,000 
ระดับที ่1: ค่าใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝกึอบรม 535,000 
ระดับที ่2: การฝกึอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 535,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 10,800 
ระดับที ่1: วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่75,200 
ระดับที ่1: วัสดคุอมพิวเตอร ์35,100 
ระดับที ่1: วัสดกุารเกษตร 75,400 
ระดับที ่1: ค่ารางวัล 157,600 
ระดับที ่1: ค่าเบี ยเลี ยง ที่พักและพาหนะ 54,000 
ระดับที ่2: ค่าเบี ยเลี ยงเดนิทางในประเทศ 54,000 
<รวมกิจกรรม> : 4 สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 15,460,200 
1 กจิกรรมยอ่ย : โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่การเพิ่มผลผลิต 11,782,200 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 3,059,200 
ระดับที ่1: วัสดสุา้นกังาน 41,000 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 1,206,300 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัทา้บรรจภุณัฑ์ 60,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาบุคลากร 804,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัทา้แปลง 65,100 
ระดับที ่2: จ้างเหมาควบคุมงานกอ่สรา้ง 120,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาจดังานวนัสาธิต 131,200 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาส้ารวจแปลงพยากรณศ์ัตรพูชื 26,000 
ระดับที ่1: ค่าใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝกึอบรม 1,000,000 
ระดับที ่2: การฝกึอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 1,000,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 69,200 
ระดับที ่1: วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่25,000 
ระดับที ่1: วัสดกุารเกษตร 539,700 
ระดับที ่1: วัสดวุิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 130,000 
ระดับที ่1: ค่าเบี ยเลี ยง ที่พักและพาหนะ 48,000 
ระดับที ่2: ค่าเบี ยเลี ยงเดนิทางในประเทศ 48,000 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 8,723,000 
ระดับที ่1: ชุดเครือ่งกวนผลไม ้200,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งโรงปุย๋หมกัชวีภาพ หมู่ที ่12 บ้านพยุาง ต้าบลทุง่หลวง 
อา้เภอปากทอ่ จงัหวัดราชบรุ ี
1,757,000 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 46 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งโรงปุย๋หมกัชวีภาพ หมู่ที ่6 ต้าบลบา้นคา อา้เภอบา้นคา 
จงัหวดัราชบรุ ี
1,996,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งโรงปุย๋หมกัชวีภาพ หมู ่7 ต้าบลดอนแร ่อ้าเภอเมอืง 



จงัหวดัราชบรุ ี
1,661,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งโรงปุย๋หมกัชวีภาพ หมู่ที ่3 ต้าบลอา่งทอง อา้เภอเมอืง 
จงัหวดัราชบรุ ี
1,605,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งโรงปุย๋หมกัชวีภาพ หมู่ที ่7 บ้านหนองน า้ใส ต้าบลทุง่หลวง 
อา้เภอปากทอ่ จงัหวัดราชบรุ ี
1,504,000 
2 กจิกรรมยอ่ย : โครงการสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยและกลุ่มการผลติสนิค้าชมุชน 1,478,000 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 1,478,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งลานรวบรวมสนิค้าเกษตรคอนกรีตเสริมเหลก็ พื นทีไ่ม่นอ้ย 
กว่า 2,666 ตารางเมตร บ้านรางสีหมอก ต้าบลท่านัด อ้าเภอด้าเนินสะดวก จงัหวัดราชบรุ ี
1,478,000 
3 กจิกรรมยอ่ย : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ มาตรฐานสนิคา้และการตลาดสินค้า 
เชงิสรา้งสรรค ์
2,200,000 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 2,200,000 
ระดับที ่1: วัสดสุา้นกังาน 58,000 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 1,889,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาประชาสัมพันธ ์756,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาบุคลากร 132,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดังานแสดงและจา้หนา่ยสินคา้ 801,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัทา้เอกสารประชาสมัพนัธ์ 200,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตงิานให้ทางราชการ 55,000 
ระดับที ่1: ค่าใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝกึอบรม 12,000 
ระดับที ่2: การฝกึอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 12,000 
ระดับที ่1: ค่ารับรองและพธิกีาร 16,000 
ระดับที ่1: ค่ารางวัล 50,000 
ระดับที ่1: ค่าเบี ยเลี ยง ที่พักและพาหนะ 120,000 
ระดับที ่2: ค่าเบี ยเลี ยงเดนิทางในประเทศ 52,560 
ระดับที ่2: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 67,440 
ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 17,535,500 
<รวมกิจกรรม> : 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 14,107,700 
1 กจิกรรมยอ่ย : โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูก้ารดา้รงชวีิต ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีง 
2,800,000 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 100,000 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 100,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 100,000 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 2,700,000 
ระดับที ่1: ชุดแสดงนทิรรศการ 50,000 
ระดับที ่1: โมเดลเกษตรทฤษฎใีหม ่50,000 
ระดับที ่1: ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ 50,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุอาคารศูนยก์ารเรยีนรู ้บ้านเหลา่มะละกอ ต้าบลทุง่หลวง 
อา้เภอปากทอ่ จงัหวัดราชบรุ ี
150,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งอาคารศูนยก์ารเรยีนรู้ชมุชน ต้าบลคุง้น ้าวน อ้าเภอเมอืง 



จงัหวดัราชบรุ ี
2,400,000 
2 กจิกรรมยอ่ย : โครงการสง่เสรมิการเข้าถงึการศกึษา 7,444,100 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 2,644,100 
ระดับที ่1: วัสดเุชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 12,000 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 18,000 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 47 
ระดับที ่2: ค่าเชา่เครือ่งเสยีง 18,000 
ระดับที ่1: ค่าใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝกึอบรม 600,000 
ระดับที ่2: การฝกึอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 600,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 228,800 
ระดับที ่1: วัสดกุารศกึษา 787,700 
ระดับที ่1: วัสดเุครือ่งแตง่กาย 153,600 
ระดับที ่1: วัสดสุนามและการฝกึ 98,000 
ระดับที ่1: ค่าเบี ยเลี ยง ที่พักและพาหนะ 746,000 
ระดับที ่2: ค่าเบี ยเลี ยงเดนิทางในประเทศ 422,000 
ระดับที ่2: ค่าเชา่ทีพ่กัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 84,000 
ระดับที ่2: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 240,000 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 4,800,000 
ระดับที ่1: ปรบัปรงุหอประชมุ อาคารเฉลมิพระเกยีรตโิรงเรยีนราชโบรกิานุ 
เคราะห ์อา้เภอเมอืง จงัหวัดราชบรุ ี
3,000,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งอาคารหลงัคาเอนกประสงค์ โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม 
อา้เภอปากทอ่ จงัหวัดราชบรุ ี
1,800,000 
3 กจิกรรมยอ่ย : โครงการพัฒนาคณุภาพชีวติ 3,863,600 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 3,863,600 
ระดับที ่1: วัสดสุา้นกังาน 73,800 
ระดับที ่1: วัสดเุชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 19,000 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 638,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 120,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัสถานที ่200,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 100,000 
ระดับที ่2: จ้างบันทกึขอ้มลูคดักรองจอประสาทตา 40,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาบันทกึขอ้มลูตรวจเทา้ในผูป้่วยเบาหวาน 20,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาวเิคราะหข์อ้มลู 108,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมากา้จดัวชัพชื 50,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตงิานให้ทางราชการ 91,200 
ระดับที ่1: ค่าใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝกึอบรม 1,005,500 
ระดับที ่2: การฝกึอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 1,005,500 
ระดับที ่1: ค่ารับรองและพธิกีาร 16,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 25,800 
ระดับที ่1: วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่26,000 
ระดับที ่1: วัสดเุวชภณัฑ ์317,500 
ระดับที ่1: วัสดคุอมพิวเตอร ์10,000 
ระดับที ่1: วัสดอุาหาร 530,000 
ระดับที ่1: วัสดกุารเกษตร 500,000 



ระดับที ่1: ค่ารางวัล 348,800 
ระดับที ่1: วัสดสุนามและการฝกึ 10,000 
ระดับที ่1: ค่าเบี ยเลี ยง ที่พักและพาหนะ 18,000 
ระดับที ่2: ค่าเบี ยเลี ยงเดนิทางในประเทศ 18,000 
ระดับที ่1: ค่าเชา่ทรพัย์สนิ 234,000 
ระดับที ่2: ค่าเชา่เครือ่งถา่ยจอประสาทตา 234,000 
<รวมกิจกรรม> : 2 สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 3,427,800 
1 กจิกรรมยอ่ย : โครงการสนบัสนุนการดา้เนนิงานอันเนือ่งมาจากพระราชดา้ริ 3,427,800 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 3,427,800 
ระดับที ่1: วัสดสุา้นกังาน 110,000 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 48 
ระดับที ่1: วัสดเุชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 90,000 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 456,500 
ระดับที ่2: จ้างเหมาบุคลากร 234,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาจดัทา้อาหาร อาหารว่าง และเครือ่งดืม่ 78,500 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 72,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาทา้เอกสาร 2,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัทา้แบบจา้ลองเกษตรทฤษฎีใหมแ่ละปรับปรงุศนูย์ 
การเรยีนรู ้
70,000 
ระดับที ่1: วัสดกุอ่สรา้ง 292,300 
ระดับที ่1: ค่าใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝกึอบรม 889,200 
ระดับที ่2: การฝกึอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 889,200 
ระดับที ่1: วัสดงุานบา้นงานครวั 70,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 14,400 
ระดับที ่1: วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่330,000 
ระดับที ่1: วัสดอุาหาร 50,000 
ระดับที ่1: วัสดกุารเกษตร 776,400 
ระดับที ่1: วัสดวุิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 34,000 
ระดับที ่1: วัสดสุนามและการฝกึ 245,000 
ระดับที ่1: ค่าเบี ยเลี ยง ที่พักและพาหนะ 70,000 
ระดับที ่2: ค่าเบี ยเลี ยงเดนิทางในประเทศ 70,000 
ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,588,400 
<รวมกิจกรรม> : 1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,588,400 
1 กจิกรรมยอ่ย : โครงการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟแูหลง่น า้ 2,538,400 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 2,538,400 
ระดับที ่1: ขุดลอกลา้ห้วยบา้นห้วยมว่ง หมูท่ี ่3 ต้าบลตะนาวศร ีอ้าเภอสวนผึ ง 
จงัหวดัราชบรุ ีปริมาณดินไม่นอ้ยกวา่ 24,263 ลกูบาศก์เมตร 
852,000 
ระดับที ่1: ขุดลอกคลอง วัดเกาะศาลพระ ต้าบลเกาะศาลพระ อ้าเภอวัดเพลง 
จงัหวดัราชบรุ ีกวา้งบนเฉลีย่ 5 เมตร กวา้งลา่งเฉลีย่ 2 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.5 เมตร ความยาวรวม 
2,060 เมตร 
386,400 
ระดับที ่1: ขุดลอกคลองยืมและกา้จดัวชัพชืบริเวณรมิคลองสง่น ้าชลประทาน 
(11L-1R) หมูท่ี ่8 ต้าบลนางแก้ว อ้าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบรุ ีปรมิาณดินขุดไมน่อ้ยกว่า 20,272 
ลกูบาศกเ์มตร 
800,000 



ระดับที ่1: ขุดลอกคลองและกา้จดัวชัพชืคลองประดูแ่ละคลองสาขา หมูท่ี่ 1 
หมู่ที ่2 และหมูท่ี ่3 ต้าบลจอมประทัด อา้เภอวดัเพลง จงัหวัดราชบรุ ีปรมิาณดินขดุไม่นอ้ยกวา่ 
20,650 ลกุบาศกเ์มตร 
500,000 
2 กจิกรรมยอ่ย : โครงการเพิม่พื นทีป่้าไม้ และฟื้นฟูพื นทีป่่าจากการตรวจยดึ 2,050,000 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 2,050,000 
ระดับที ่1: วัสดเุชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 80,000 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 1,730,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาบุคลากร 100,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาปลกูปา่ 1,450,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัสถานที ่20,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 10,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัหาต้นไม ้150,000 
ระดับที ่1: ค่ารับรองและพธิกีาร 10,000 
ระดับที ่1: วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่30,000 
ระดับที ่1: วัสดกุารเกษตร 200,000 
ผลผลิต:การรักษาความมั่นคงและความสงบ 6,182,800 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 49 
<รวมกิจกรรม> : 1 ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย 3,080,000 
1 กจิกรรมยอ่ย : โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 3,080,000 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 580,000 
ระดับที ่1: วัสดสุา้นกังาน 4,500 
ระดับที ่1: วัสดเุชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 80,000 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 305,700 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาจดัทา้อาหาร อาหารว่าง และเครือ่งดืม่ 248,700 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัเตรยีมสถานที่ 45,000 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาพาหนะ 12,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตงิานให้ทางราชการ 30,000 
ระดับที ่1: ค่ารับรองและพธิกีาร 7,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 34,800 
ระดับที ่1: วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่22,000 
ระดับที ่1: วัสดเุครือ่งแตง่กาย 36,000 
ระดับที ่1: วัสดสุนามและการฝกึ 12,000 
ระดับที ่1: ค่าเบี ยเลี ยง ที่พักและพาหนะ 48,000 
ระดับที ่2: ค่าเชา่ทีพ่กัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 48,000 
งบรายจา่ย :งบลงทุน 2,500,000 
ระดับที ่1: กอ่สรา้งลานกีฬาต้านยาเสพติดสนามที่วา่การอ้าเภอปากทอ่ อา้เภอ 
ปากทอ่ จงัหวดัราชบรุ ีกวา้ง 38 เมตร ยาว 74.50 เมตร พร้อมตีเส้นและรางระบายน า้ 
2,500,000 
<รวมกิจกรรม> : 2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 3,102,800 
1 กจิกรรมยอ่ย : โครงการบรูณาการเพือ่เสริมสรา้งความมัน่คงภายในจงัหวดัราชบรุี 3,102,800 
งบรายจา่ย :งบดา้เนนิงาน 3,102,800 
ระดับที ่1: วัสดสุา้นกังาน 126,000 
ระดับที ่1: วัสดเุชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 10,000 
ระดับที ่1: ค่าจ้างเหมาบรกิาร 602,100 
ระดับที ่2: ค่าจ้างเหมาจดัทา้อาหาร อาหารว่าง และเครือ่งดืม่ 284,100 
ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัทา้ปา้ย 59,000 



ระดับที ่2: จ้างเหมาจดัสถานที ่109,000 
ระดับที ่2: จ้างเหมาโฆษณาประชาสมัพันธโ์ครงการ 150,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตงิานให้ทางราชการ 6,000 
ระดับที ่1: ค่าใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝกึอบรม 1,692,500 
ระดับที ่2: การฝกึอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 1,692,500 
ระดับที ่1: ค่ารับรองและพธิกีาร 5,000 
ระดับที ่1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 129,400 
ระดับที ่1: วัสดกุารเกษตร 150,000 
ระดับที ่1: วัสดเุครือ่งแตง่กาย 183,000 
ระดับที ่1: วัสดสุนามและการฝกึ 142,800 
ระดับที ่1: ค่าเชา่ทรพัย์สนิ 56,000 
ระดับที ่2: ค่าเชา่สถานที ่56,000 
ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000 
<รวมกิจกรรม> : 1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000 
1 กจิกรรมยอ่ย : ค่าใชจ้า่ยการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ 9,000,000 
งบรายจา่ย :งบรายจา่ยอื่น 9,000,000 
ระดับที ่1: ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานจงัหวัดแบบบรูณาการ 9,000,000 
ที่มา : ส้านกังานจงัหวดัราชบรุ ีขอ้มลู ณ วันที ่8 มิถุนายน 2558 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 50 

3.8 โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ท่ีใช้งบประมาณตามภารกิจ (Functions) 10 ล าดับ 
แรก คือ 
(1) โครงการอนรุกัษ ์ฟื้นฟ ูพัฒนาแหลง่น ้า กรมทรัพยากรน า้ 703.926 ล้านบาท 
(2) โครงการจดัสรรเงนิอดุหนนุใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ กรมสง่เสริมการ 
ปกครองท้องถิน่ 276.699 ลา้นบาท 
(3) โครงการจดัการน ้าชลประทาน โครงการชลประทานราชบรุี 217.33 ลา้นบาท 
(4) โครงการข่ายทางหลวงไดร้บัการบ้ารงุรักษา กรมทางหลวงชนบท 179.073 ลา้นบาท 
(5) โครงการประชาชนไดร้บัการบรกิารสขุภาพที่ดี กรมควบคมุโรค 142.522 ลา้นบาท 
(6) โครงการบา้รุงรกัษาระบบโครงขา่ยทางหลวง กรมทางหลวง 129.293 ลา้นบาท 
(7) โครงการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ส้านกังานอยัการสงูสดุราชบรุี 116.318 ล้านบาท 
(8) โครงการผูจ้บัการศกึษาภาคบงัคบั สา้นักงานคณะกรรมการการศกึษาขั นพื นฐาน 
104.515 ลา้นบาท 
(9) โครงการจดัหาแหลง่น ้าและเพิม่พื นทีช่ลประทาน โครงการชลประทานราชบรุี 
98.369 ลา้นบาท 
(10) โครงการส่งเสรมิสนับสนนุการบรหิารงาน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ กรม 
สง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 68.175 ลา้นบาท 
ที่มา : ส้านกังานคลงัจงัหวดัราชบรุี ณ วันที ่16 มถิุนายน 2557 
4. สถานการณ์ในปัจจุบัน 
4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพรวม งบลงทุน เงินเหลื่อมปี) 
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
4.1.1 งบประมาณของส่วนราชการ (งบ Function) 
สรปุผลการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณประจา้ปี พ.ศ.2558 ของสว่นราชการใน 
ภาพรวมของจงัหวดัราชบรุี มผีลการเบิกจา่ยเปน็ไปตามเปา้หมายที่กา้หนด 



รายจ่ายในภาพรวม 
ไดร้บัจัดสรรงบประมาณทั งสิ น 9,995.31 ลา้นบาท 
เบิกจา่ยไปแลว้ทั งสิ น 7,296.18 ลา้นบาท คิดเปน็ร้อยละ 73% 
มีงบประมาณคงเหลือ 2,699.13 ลา้นบาท คิดเปน็ร้อยละ 27% 
แบ่งรายจ่ายออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1. รายจ่ายประจ า 
ไดร้บัจัดสรรรายจา่ยประจา้ทั งสิ น 7,199.25 ลา้นบาท 
เบิกจา่ยไปแลว้ทั งสิ น 5,956.60 ลา้นบาท คิดเปน็ร้อยละ 82.70% 
งบประมาณคงเหลือ 1,245.65 ล้านบาท คดิเปน็ร้อยละ 17.30% 
2. รายจ่ายลงทุน 
ไดร้บัจัดสรรรายจา่ยลงทนุทั งสิ น 2,796.06 ลา้นบาท 
เบิกจา่ยไปแลว้ทั งสิ น 1,342.58 ลา้นบาท คิดเปน็ร้อยละ 48.02% 
รายจา่ยลงทนุคงเหลือ 1,45348 ลา้นบาท คิดเปน็ร้อยละ 51.98% 
4.1.2 งบประมาณที่มอบหมายให้ส่วนราชการที่เป็นเขตหรือภาคเป็น 
ผู้ด าเนินการในพื้นที่จังหวัด 
สรปุผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจา้ปี พ.ศ. 2558 ของสว่นราชการที่เปน็ 
เขตหรือภาคเปน็ผูด้้าเนนิการในพื นทีจ่งัหวดัในภาพรวม สามารถเบกิจ่ายไดไ้ปเปน็ตามเปา้หมายทีก่้าหนด 
รายจ่ายในภาพรวม 
ไดร้บัจัดสรรงบประมาณทั งสิ น 3,017.43 ลา้นบาท 
เบิกจา่ยไปแลว้ทั งสิ น 2,053.37 ลา้นบาท คิดเปน็ร้อยละ 68.05 
มีงบประมาณคงเหลือ 964.09 ล้านบาท คดิเปน็ร้อยละ 31.95 
แบ่งรายจ่ายออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1. รายจ่ายประจ า 
ไดร้บัจัดสรรรายจา่ยประจา้ทั งสิ น 2,102.87 ลา้นบาท 
เบิกจา่ยไปแลว้ทั งสิ น 1,590.01 ลา้นบาท คิดเปน็ร้อยละ 75.61 
งบประมาณคงเหลือ 512.86 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 24.39 
2. รายจ่ายลงทุน 
ไดร้บัจัดสรรรายจา่ยลงทนุทั งสิ น 914.56 ลา้นบาท 
เบิกจา่ยไปแลว้ทั งสิ น 463.33 ลา้นบาท คิดเปน็รอ้ยละ 50.66 
รายจา่ยลงทนุคงเหลือ 451.23 ล้านบาท คดิเปน็ร้อยละ 49.34 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 51 

4.1.3 งบประมาณเหลื่อมปี ปี พ.ศ. 2556-2557 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี ของส่วนราชการ 
รายจ่ายในภาพรวม 2,986.63 ล้านบาท 
เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 2,078.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.60 
คงเหลือ 908.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.40 
ที่มา : ส้านกังานคลงัจงัหวดัราชบรุี ขอ้มลู ณ วันที ่8 มถิุนายน 2558 
4.2 การด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
4.2.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 



การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยง 
- ให ้ศป.ปส.อ้าเภอ ที่มหีมูบ่า้น/ชุมชน ที่ถูกกา้หนดเปน็พื นที่เฝา้ระวงัสงูสดุ 
ของสา้นักงาน ป.ป.ส. เรง่รัดใหด้้าเนนิการเสริมสรา้งความเข้มแขง็ใหก้ับหมูบ่้าน/ชมุชน 
- ให ้ศป.ปส.อ้าเภอ เรง่รดัดา้เนนิการแก้ไขปญัหายาเสพตดิในพื นทีห่มู่บา้น 
ชมุชน โดยเสริมสรา้งความเขม้แข็งของผู้ใหญบ่้าน ผูน้า้ชมุชน คณะกรรมการหมู่บา้น/ชมุชน อาสาสมคัรพลัง 
แผน่ดนิเอาชนะยาเสพติด และประชาชนในหมูบ่า้น/ชมุชน ให้เขา้มารว่มรบัผดิชอบดแูล และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ และขยายผลให้ครอบคลุมทุกหมู่บา้นทกุชมุชน 
- ให ้ศป.ปส.อ้าเภอและเทศบาลเมืองทุกแห่ง เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของ 
ผูใ้หญบ่า้น ผูน้้าชมุชน คณะกรรมการหมูบ่้าน/ชมุชน และองคก์รภาคประชาชน ในการดา้เนนิกจิกรรมป้องกนั 
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิดว้ยจติอาสาตั งจุดตรวจ เฝา้ระวงัการซื อ-ขายยาเสพตดิ การให้ขอ้มลูข่าวสาร 
เกีย่วกับยาเสพตดิ การตดิตามใหค้วามชว่ยเหลือผูผ้า่นการบา้บดัฯ ในหมูบ่้าน/ชมุชนดังกลา่ว 
ผลการด าเนินการ 
จงัหวัดราชบรุีไดด้า้เนนิการสา้รวจและจ้าแนกสถานะปญัหายาเสพตดิภายใน 
หมูบ่า้น/ชุมชน และดา้เนินการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และเสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กบัหมูบ่า้น/ชุมชนทีม่ ี
ปัญหาระดบัมาก ด้วยกระบวนการเสริมสรา้งชุมชนเข้มแขง็ 7 ขั นตอน และดา้เนนิการเพิ่มประสิทธภิาพการ 
ท้างานของชดุปฏบิัตกิารตา้บล ผูป้ระสานงานหมู่บา้น/ชมุชน / ผูป้ระสานพลงัแผน่ดนิ (25 ตาสบัปะรด) ใน 
การดา้เนนิงานหมูบ่้าน/ชมุชนเขม้แขง็ จังหวดัราชบรุีได้มกีารเสริมสรา้งความเข้มแขง็หมูบ่า้น/ชมุชน เพื่อ 
หยดุยั งการแพรร่ะบาดยาเสพติด ซึ่งไดด้้าเนนิการแลว้ จา้นวน 975 หมูบ่า้น 65 ชมุชน 
การด าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
สา้นักงานพฒันาชมุชนจังหวดัราชบรุี ไดจ้ัดกจิกรรมโครงการสง่เสรมิความ 
เขม้แขง็หมูบ่า้นกองทนุแมข่องแผน่ดนิจังหวดัราชบรุี ซึ่งไดด้้าเนนิการวนัที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2558 
กลุม่เป้าหมาย จา้นวน 55 คน โดยจัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพื่อพัฒนาศักยภาพใหก้บักลุม่เปา้หมายกองทนุ 
แมข่องแผน่ดนิ และเดนิทางไปศกึษาดูงาน จังหวดัอุดรธาน ีและจงัหวัดขอนแกน่ เพื่อเสริมสรา้งความเขม้แข็ง 
พลงัแผน่ดนิ สรา้งความยัง่ยนืให้กบัหมูบ่า้น/ชมุชน และเรยีนรูบ้ทเรยีนการใชพ้ลังชมุชนให้มสีว่นรว่มในการ 
ป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
การปราบปรามยาเสพติดและผลจับกุม 
- ให้ตา้รวจภธูรจงัหวดัราชบรุี เร่งรดัดา้เนนิการสบืสวน ปราบปรามเครือขา่ย 
การค้ายาเสพติด รายสา้คญั ยดึและอายดัทรัพยส์ินของผูค้า้ยาเสพตดิ ติดตามจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายจับคดี 
ยาเสพตดิค้างเกา่ เครือขา่ยการคา้ยาเสพตดิรายยอ่ย ผู้คา้ยาเสพตดิรายย่อย ผู้ใชย้าเสพติด ภายใต้กฎหมาย 
และระเบยีบทีเ่กีย่วข้องอย่างบรสิุทธิย์ตุธิรรม 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 52 

- ตั งดา่นสกดัและตรวจจับ ในถนนสายหลักและสายรองทีเ่ครอืขา่ยผู้คา้ใช้ 
เป็นเสน้ทางในการล้าเลยีงยาเสพตดิ เชน่ ถนนสายเพชรเกษม ถนนสายธนบรุ-ีปากท่อ และตั งดา่นสกัดและ 
ตรวจจบัในพื นที่อา้เภอติดชายแดน ในเขตอา้เภอสวนผึ งและอ้าเภอบา้นคา 
- ให้เรอืนจา้กลางราชบรุี เรอืนจา้กลางเขาบนิ ดา้เนนิการลดปัญหาการสัง่ 
และคา้ยาเสพติดในเรอืนจ้า โดยจัดระบบการสบืสวนปฏบิตัิการดว้ยการจัดก้าลงัปฏบิตักิารจากหนว่ยต่าง ๆ 
เขา้ 



ปฏบิตัิการสืบสวน หาข่าว และปราบปรามยาเสพตดิทีส่ัง่จากเรือนจา้ และการเชื่อมโยงกบัเครือข่ายภายนอก 
เพื่อหา 
ความเชื่อมโยง สืบสวนวงจรการเงนิ และปราบปรามเครอืขา่ยภายนอกปรับปรงุเรือนจ้าให้มรีะบบการควบคมุ
อยา่ง 
เขม้งวด ตดิตั งเครือ่งตดัสญัญาณการลกัลอบใชโ้ทรศัพท์อยา่งจรงิจงั และส่งเสรมิการจัดตั งเรือนจา้สีขาวให้
เพิม่ 
มากขึ น 
- ดา้เนนิการต่อเจา้หนา้ที่ของรฐัที่มีพฤติการณด์า้นยาเสพตดิอยา่งจรงิจัง 
เพื่อเสรมิสร้างความเชื่อมัน่ของประชาชน โดยด้าเนนิการรณรงค ์ป้องกนั ป้องปราม เสรมิสร้างจติส้านกึ 
เจ้าหนา้ที่รฐั 
ผลการด าเนินงาน (ตลุาคม 2557 – พฤษภาคม 2558) 
สถิติการจับกุมคดียาเสพติด จ านวน 2,286 ราย 2,333 คน 
- ผลติ จา้นวน 8 ราย 8 คน 
- จา้หน่าย จา้นวน 213 ราย 236 คน 
- ครอบครองเพื่อจา้หน่าย จา้นวน 407 ราย 424 คน 
- ครอบครองโดยไม่ไดร้ับอนญุาต จา้นวน 603 ราย 610 คน 
- เสพ จา้นวน 1,055 ราย จาํ นวน 1,055 คน 
ของกลางยาเสพติด 
- ยาบ้า จา้นวน 306,387.50 เมด็ 
- กัญชา จา้นวน 3,960.13 กรัม 
- ไอซ ์จา้นวน 1,207.77 กรัม 
- กระทอ่ม จา้นวน 523 ใบ 
การบ าบัดฟื้นฟู 
- ดา้เนนิการ Re x-ray หมู่บา้น/ชุมชน โดยใชก้ระบวนการประชาคม 
หมูบ่า้น/ชุมชน เพื่อคน้หาผู้คา้ ผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพตดิ โดยให้กา้นนั ผูใ้หญบ่า้น ผู้บรหิารท้องถิน่ สมาชกิสภา 
ท้องถิน่ ผูป้ระสานพลงัแผน่ดนิ รว่มกนัทา้ประชาคมดังกลา่ว 
- เรง่รดัดา้เนนิการนา้ผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพตดิ ที่ไดจ้ากการทา้ประชาคม เขา้สู ่
ระบบคา่ยปรับเปลีย่นพฤตกิรรมกระบวนการชมุชนบ้าบดั 
- ใหส้้านกังานสาธารณสขุจังหวดัราชบุรี รว่มกับ ศนูย์ปฏบิตัิการปอ้งกนัและ 
ปราบปรามยาเสพติดอ้าเภอ (ศพส.อ.) ปรบัปรงุกระบวนการ วธิกีาร กระตุน้ใหผู้เ้สพเข้าบา้บดัรักษา ฟื้นฟ ู
โดยสมคัรใจดว้ยตนเองใหม้ากทีส่ดุ ดว้ยการรณรงค์ สรา้งความตระหนักถึงภาวะของโรคสมองติดยา สง่เสริม 
และเน้นบทบาทการมสีว่นรว่มของชมุชนและครอบครวัใหม้ากขึ น ในการคน้หา ชักชวน กระตุน้และนา้ผูเ้สพ 
เขา้บา้บดัรักษาโดยสมัครใจ ตลอดจน ติดตาม ชว่ยเหลอืผูเ้สพโดยใหบ้ทบาทเจา้หนา้ที่ของรฐั เปน็ผูส้นับสนนุ 
บทบาทของชมุชน 
- ใหส้้านกังานสาธารณสขุจังหวดัราชบุรี เตรยีมความพรอ้ม และเพิ่ม 
ประสทิธภิาพของระบบและบคุลากรในทุกระดบัใหร้องรบัการบา้บดัผูเ้สพติดอยา่งมคีุณภาพ โดยเฉพาะ 
ผูป้ฏบิตัิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตา้บล (รพ.สต.) ให้มคีวามสามารถในการคดักรองผูเ้สพ/ผูต้ิด ตาม 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 53 



- ใหส้้านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัราชบุรี พัฒนากระบวนการในขั นตอนการ 
ตรวจพสิจูน ์และการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการบ้าบดัไดร้บัการบา้บดัฟืน้ฟฯูที่ 
เหมาะสมมคีุณภาพและเปน็ไปตามหลักวชิาการ ปรบัปรุงระบบบังคบับา้บดัใหม้ีประสิทธภิาพ และคัดกรองผู ้
เสพให้เขา้บา้บดัใหส้มดลุกบัศกัยภาพของระบบทีม่ีอยู่ 
ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558) 
1) สมัครใจ 
- ผา่นโรงพยาบาล/กระทรวงสาธารณสขุ จ้านวน 30 คน 
- ค่ายปรบัเปลีย่นพฤติกรรม (มท.) จา้นวน 9 รุน่ 540 คน 
- ค่ายปรบัเปลีย่นพฤติกรรมอา้เภอ จา้นวน 17 รุน่ 1,072 คน 
- ค่ายศนูยว์วิฒันพ์ลเมืองกองพันทหารชา่งเครื่องมอืพเิศษ ค่ายบรุฉตัร 
ด้าเนนิการแลว้ จา้นวน 2 รุน่ ๆ ละ 120 คน รวม 240 และจะเปดิรุน่ที่ 3 จ้านวน 120 คน วนัที ่1 
กรกฎาคม 2558 
- ค่ายศนูยว์วิฒันพ์ลเมืองกองพลพฒันาที่ 1 (ค่ายศรสีรุยิวงศ์) ดา้เนนิการ 
แลว้ จา้นวน 1 รุน่ 150 คน และอยูร่ะหวา่งดา้เนนิการเปดิรุน่ที่ 2 
2) บงัคบับ้าบดั 
- ควบคมุตวั เข้มงวด 56 คน ไมเ่ขม้งวด 294 คน 
- ไม่ควบคุมตวั แบบผู้ปว่ยนอก 314 คน ฟื้นฟตูามโปรแกรมคมุประพฤติ 
512 คน 
ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
- ให ้ศป.ปส.อ้าเภอ ด้าเนนิการจัดตั งศนูยเ์พื่อการคัดกรองผูเ้ขา้รบัการบ้าบดั 
ฟื้นฟ ูโดยดา้เนนิการคดักรองผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ และจัดท้าข้อมลูเกีย่วกบัการคัดกรองเพื่อจา้แนกผูเ้ขา้รบั 
การบา้บดัฟืน้ฟูและสง่ต่อผูเ้ขา้รับการบา้บดัฟืน้ฟใูนสถานทีบ่า้บดั 
- ให ้ศป.ปส.อ้าเภอ ด้าเนนิการจัดตั งศนูยเ์พื่อประสานการดูแลชว่ยเหลอืผู้ 
ผา่นการบ้าบดัฟืน้ฟรูะดบัอา้เภอ โดยใหจ้ดัระบบชว่ยเหลอืและสนบัสนุนผูผ้า่นการบา้บัดฟื้นฟใูนอา้เภอ 
- ตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 ศูนย์อา้นวยการป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพตดิจงัหวดัราชบรุี (ศอ.ปส.จ.รบ.) ไดจ้ดัตั งศนูยข์้อมลูติดตามผูผ้า่นการบา้บัดจงัหวดั หรือศนูย ์
Demand 
จงัหวัด ประจา้ป ี2558 เพื่อบรหิารจดัการข้อมลูภาพรวมของจงัหวดั และประสานการให้ความชว่ยเหลือ ฝกึ 
อาชีพจดัหางาน ทุนการศึกษา และกา้กบัตดิตามการปฏบิตัิในพื นที่ และใหส้า้นักงานจัดหางานจงัหวดั สถาบนั 
พัฒนาฝีมอืแรงงาน ภาค 4 ดา้เนนิการจดัหางานและสง่เสรมิการประกอบอาชีพให้กบัผูผ้า่นการบา้บดัฟืน้ฟฯู 
ผลการติดตาม 
การตดิตามผูผ้่านการบา้บัดรกัษา ปี 2557 (ข้อมลูจากสา้นกังาน ป.ป.ส. ) 
จา้นวน 1,730 คน และผูป้ระสงคค์วามต้องการชว่ยเหลือการศกึษา จ้านวน 2 คน จดัหางานให้ทา้ จา้นวน 
3 คน และฝึกพฒันาอาชพี จ้านวน 1 คน และไดบ้นัทกึข้อมลูผูผ้า่นการบ้าบดัดังกล่าว ลงในระบบ NISPA 
ของสา้นักงาน ป.ป.ส. 
การแจ้งเบาะแส 
1) สายดว่นผูว้า่ราชการจงัหวัดราชบรุ ี089-2030470 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 54 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 55 



2) ตู ้ปณ.123 ราชบรุ ี
3) โทรศพัท ์032 – 327620 
4) ศนูยด์า้รงธรรมอา้เภอ, จังหวดั โทร.1567 
ที่มา : ศูนยอ์้านวยการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดัราชบรุี ขอ้มูล ณ วันที ่12 มิถนุายน 2558 
4.2.2 การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 
จงัหวัดราชบรุมีผีลการดา้เนนิงานของศนูยด์้ารงธรรมใน 8 ภารกจิหลกั ดังนี  
ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานจ าแนกเป็นข้อๆ 
หน่วยนับ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 
(คน) 
ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 
(ผลสัมฤทธิ)์ 
1. ใหบ้รกิารรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์และให ้
คา้ปรกึษา 
รบั/ยตุ ิ
(เรือ่ง) 
2,614/2,560 
(ข้อมลู ณ 16 ม.ิย 
58) 
- ประชาชนไดร้บั 
การแกไ้ขปญัหา 
และพงึพอใจ 
2. ใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ One Stop Service 
เชน่ งานทะเบยีนบตัรประชาชน ตอ่ทะเบยีนรถ 
และตอ่ภาษปีระจา้ป ี
หนว่ยงาน/ 
ครั ง 
6/4,719 
(ข้อมลู ณ 16 ม.ิย 
58) 
- ประชาชนไดร้บัความ 
สะดวกสบาย 
3. งานบรกิารสง่ตอ่ (Service Link) เรือ่ง 15 - ทา้ ใหก้ารแกไ้ข 
ปญั ห า ถกู ตอ้ ง 
และรวดเรว็ 
4. งานบรกิารขอ้มลูขา่วสาร/ใหค้า้ปรกึษา ราย 133 - ประชาชนได ้
รบัทราบขอ้มลูผล 
การดา้เนนิงาน 
ของหนว่ยงานที ่
รบัผดิชอบ 



5. รบัเรือ่งความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของ 
ประชาชน 
ราย 129 - ทราบถึงความ 
ตอ้งการและ 
ปญัหาของ 
ประชาชน 
6. จดัตั งชดุปฏบิตักิารเคลือ่นทีเ่รว็ เพื่อใหก้าร 
ช่วยเหลอืเรือ่งสา้คญัเรง่ดว่นทนัททีีไ่ดร้บัแจง้ 
ครั ง 28 - ประชาชนไดร้บั 
การแกไ้ขปญัหา 
อยา่งรวดเรว็และ 
พึงพอใจ 
7. การปฏบิตัติามนโยบายสา้คญัเรง่ดว่นของ 
รฐับาล/หวัหนา้ คสช. เชน่ การใหค้วาม 
ช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบทางการเมอืง แกไ้ข 
ปญัหาหนี นอกระบบ 
เรือ่ง 82 - ประชาชนพงึ 
พอใจในการแกไ้ข 
ปญัหา 
8. รบัลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ SMEs ราย 7 - ประชาชนไดร้บั 
ความสะดวกใน 
การเขา้ถงึแหลง่ 
เงนิทนุของรฐับาล 
ที่มา : ศูนย์ดา้รงธรรมจงัหวัดรราชบรุี ขอ้มลู ณ วันที ่16 มถิุนายน 2558 
4.2.3 พื้นที่ประสบสาธารณภัย 
พื นที่ประกาศภยัแลง้ 
ประกาศเขตการใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉนิ (ภยัแล้ง) ป ี2558 
วันที่ครบก าหนดการ 
อ าเภอ วันที่เกิดภัย วันที่ประกาศฯ ให้ความช่วยเหลือ ต าบล 
(3 เดือน) 
หมู่บ้าน 
1, 3-7 
1–11 
1-3, 5–7,9 
4-6 
โพธาราม 12 ม.ค.2558 13 ก.พ.2558 11 เม.ย.2558 เขาชะงุม้ 
ธรรมเสน 
นางแกว้ 
บางโตนด 
2–4, 6-8, 10-12, 14-16 
1, 6, 7 
6, 7 
1-8 
2, 3, 4, 5 
2-6, 8 



1, 3 
1-7 
ปากทอ่ 4 ก.พ.2558 18 ก.พ.2558 11 เม.ย.2558 ทุง่หลวง 
วงัมะนาว 
5 
24 
หนองกระทุ่ม 
ยางหกั 
ห้วยยางโทน 
ดอนทราย 
บ่อกระดาน 
ก.พ.2558 ม.ีค.2558 อา่งหนิ 
11 เม.ย.2558 ดอนตะโก 6 
1-9 
เมอืงราชบรุ ี24 ก.พ.2558 27 ก.พ.2558 
27 มี.ค.2558 28 เม.ย. 28 เม.ย.2558 ห้วยไผ ่
2558 
บ้านโปง่ 14 ก.พ.2558 5 ม.ีค.2558 11 เม.ย.2558 เขาขลงุ 1, 4, 5, 7-15, 17 
1-5 
1-12 
1-7 
2, 3, 5-12 
1-8 
ด้าเนนิสะดวก 11 ม.ีค.2558 12 มี.ค.2558 11 เม.ย.2558 ดอนคลงั 
ดอนกรวย 
23 
1 ม.ีค.2558 มี.ค.2558 ดอนไผ ่
9 ม.ีค.2558 26 มี.ค.2558 แพงพวย 
21 ก.พ.2558 3 เม.ย.2558 บ้านไร ่
รวม 5 อ าเภอ 20 ต าบล 136 หมู่บ้าน 
ที่มา : ส้านกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัราชบรุี ขอ้มูล ณ วันที ่8 มิถนุายน 2558 
พื นที่ประสบปญัหาไฟปา่/หมอกควนั 
สรปุการประกาศเขตการให้ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉนิ พ.ศ.2558 
ประเภท 
ภัย 
วันที่ครบก าหนด 
อ าเภอ วันที่เกิดภัย วันทป่ี ระกาศฯ ช่วยเหลือ ต าบล หมบู่ ้้าน 
สวนผึ ง ไฟปา่ 2 เม.ย.2558 13 เม.ย.2558 1 ก.ค.2558 สวนผึ ง 8 
ที่มา : ส้านกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัราชบุร ีขอ้มูล ณ วันที ่8 มิถนุายน 2558 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 56 

พื นที่ประสบปญัหาอัคคภียั 
สรปุการประกาศเขตการให้ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉนิ พ.ศ.2558 
วันที่ครบ 
ก าหนด 



ช่วยเหลือ 
ประเภท 
อ าเภอ ภัย วันที่เกิดภัย วันทป่ี ระกาศฯ ต าบล หมบู่ ้้าน 
เมอืง 
ราชบรุ ี
อัคคภียั 18 ก.พ.2557 22 ก.ย.2557 17 ธ.ค.2557 เขาแรง้ 3 
โพธาราม อัคคภียั 23 ธ.ค.2557 29 ธ.ค.2557 22 ม.ีค.2558 ทา่ชุมพล 8 
อัคคภียั 12 พ.ค.2558 18 พ.ค.2558 11 ส.ค.2558 โพธาราม เขตเทศบาล 
บา้นโปง่ อัคคภียั 7 เม.ย.2558 17 เม.ย. 
2558 
6 ก.ค.2558 ปากแรต 11 
ที่มา : ส้านกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัราชบรุี ขอ้มูล ณ วันที ่8 มิถนุายน 2558 
พื นที่ประสบปญัหาวาตภยั 
สรปุการประกาศเขตการให้ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉนิ พ.ศ.2558 
วันที่ครบ 
ก าหนด 
ช่วยเหลือ 
อ าเภอ ประเภทภัย วันที่เกิดภัย วันที่ประกาศฯ ต าบล หมู่บ้าน 
2 ก.ย.2557 ดอนแร ่5, 7, 8 
4-11 
3, 4, 11 
4-15 
1, 4-6 
3, 4 
2-4, 6 
3, 9 
4-7 
2 
6 
7 
6 
2-6 
7-9 
1-9 
2, 6, 8-10, 12 
2, 3, 6, 9 
3, 8 
3 
8 
เมอืงราชบรุ ีวาตภยั 23 ส.ค.2557 22 พ.ย.2557 
5 พ.ค.2558 7 พ.ค.2558 4 ส.ค.2558 อ่างทอง 
เจดยี์หกั 
11 
4 



5 
คูบัว 
บ้านไร ่
ดอนตะโก 
พ.ค.2558 พ.ค.2558 ส.ค.2558 ท่าราบ 
พงสวาย 
11 
5 
6 
หลมุดนิ 
เกาะพลับพลา 
พ.ค.2558 พ.ค.2558 ส.ค.2558 หนองกลางนา 
6 พ.ค.2558 14 พ.ค.2558 5 ส.ค.2558 ท่าราบ 
เจดยี์หกั 
14 
5 
6 พ.ค.2558 พ.ค.2558 ส.ค.2558 ท่าราบ 
ดอนตะโก 
14 
6 
7 
ห้วยไผ ่
เจดยี์หกั 
พ.ค.2558 พ.ค.2558 ส.ค.2558 ดอนแร ่
7 พ.ค.2558 14 พ.ค.2558 6 ส.ค.2558 เกาะพลบัพลา 
เจดยี์หกั 
ดอนตะโก 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 57 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 58 
อ าเภอ ประเภทภัย วันที่เกิดภัย วันที่ประกาศฯ 
วันที่ครบ 
ก าหนด 
ช่วยเหลือ 
ต าบล หมู่บ้าน 
บ้านโปง่ วาตภยั 28 เม.ย.2558 
5 พ.ค.2558 
5 พ.ค.2558 
26 พ.ค.2558 
1 พ.ค.2558 
7 พ.ค.2558 
15 พ.ค.2558 
2 ม.ิย.2558 
27 ก.ค.2558 
4 ส.ค.2558 
4 ส.ค.2558 
25 ส.ค.2558 
เขาขลงุ 



เบกิไพร 
นครชมุน ์
คุ้งพะยอม 
สวนกลว้ย 
ท่าผา 
ปากแรต 
หนองออ้ 
เบกิไพร 
กรบัใหญ ่
13 
4 
4-6 
9 
3 
1, 3 
4 
1-3 
2, 3, 7-9, 11 
8 
บางแพ วาตภยั 26 ส.ค.2557 11 ก.ย.2557 25 พ.ย.2557 ดอนใหญ ่5, 7, 9 
โพธาราม วาตภยั 6 ต.ค.2557 
5 พ.ค.2558 
6 พ.๕.2558 
7 พ.ค.2558 
6 พ.ค.2558 
7 ต.ค.2557 
7 พ.ค.2558 
14 พ.ค.2558 
14 พ.ค.2558 
15 พ.ค.2558 
5 ม.ค.2558 
4 ส.ค.2558 
5 ส.ค.2558 
6 ส.ค.2558 
5 ส.ค.2558 
นางแกว้ 
คลองขอ่ย 
ท่าชุมพล 
เจด็เสมยีน 
เจด็เสมยีน 
คลองขอ่ย 
บางโตนด 
ท่าชุมพล 
คลองตาคต 
1, 2, 8 
8 
1, 2 



2, 6 
3-5 
2, 4, 6, 8 
5, 6 
1, 2 
9, 11 
ปากทอ่ วาตภยั 30 เม.ย.2558 
5 พ.ค.2558 
8 พ.ค.2558 
9 พ.ค.2558 
13 พ.ค.2558 
21 พ.ค.2558 
11 พ.ค.2558 
7 พ.ค.2558 
14 พ.ค.2558 
14 พ.ค.2558 
20 พ.ค.2558 
25 พ.ค.2558 
29 ก.ค.2558 
4 ส.ค.2558 
7 ส.ค.2558 
8 ส.ค.2558 
12 ส.ค.2558 
20 ส.ค.2558 
ปากทอ่ 
ดอนทราย 
ทุ่งหลวง 
ทุ่งหลวง 
บ่อกระดาน 
หนองกระทุ่ม 
วงัมะนาว 
ยางหกั 
หนองกระทุ่ม 
ทุ่งหลวง 
ทุ่งหลวง 
ทุ่งหลวง 
4, 8 
1, 4, 7, 8, 9 
8 
5, 7, 9, 13 
2 
7 
7 
5 
3, 4, 7 
1, 5, 8, 9 
1, 5, 7, 8, 11, 12 



2, 5, 7 
จอมบงึ วาตภยั 6 ต.ค.2557 
29 เม.ย.2558 
13 พ.ค.2558 
15 ต.ค.2557 
14 พ.ค.2558 
15 พ.ค.2558 
5 ม.ค.2558 
28 ก.ค.2558 
12 ส.ค.2558 
ด่านทับตะโก 
เบกิไพร 
แกม้อ้น 
2, 7, 16 
5, 11 
11 
สวนผึ ง วาตภยั 2 ม.ีค.2558 
7 ม.ีค.2558 
22 เม.ย.2558 
28 เม.ย.2558 
9 ม.ีค.2558 
12 มี.ค.2558 
27 เม.ย.2558 
1 พ.ค.2558 
1 ม.ิย.2558 
6 ม.ีค.2558 
21 ก.ค.2558 
27 ก.ค.2558 
ตะนาวศร ี
สวนผึ ง 
ตะนาวศร ี
ตะนาวศร ี
สวนผึ ง 
1 
1 
7 
3, 4 
8 
อ าเภอ ประเภทภัย วันที่เกิดภัย วันที่ประกาศฯ วันที่ครบ ต าบล 
ก าหนด 
ช่วยเหลือ 
หมู่บ้าน 
1, 5, 7, 9 
1, 4, 5 
1, 4, 8, 11 
บ้านคา วาตภยั 19 เม.ย.2558 21 เม.ย.2558 18 ก.ค.2558 หนองพนัจนัทร ์
27 เม.ย.2558 28 เม.ย.2558 26 ก.ค.2558 หนองพนัจันทร ์



บ้านคา 
ที่มา : ส้านกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัราชบรุี ขอ้มูล ณ วันที ่8 มิถนุายน 2558 
4.2.4 การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียง 
จงัหวัดราชบรุ ีไดร้บังบประมาณสนบัสนนุการดา้เนนิงานโครงการขยายผล 
หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียงตน้แบบตามงบประมาณโครงการพฒันาและแก้ไขปญัหาของประชาชนในความ 
รบัผดิชอบของกระทรวงมหาดไทย จ้านวน 11 หมูบ่้าน ดงันี  
สรุปผลการด าเนินงานหมู่บ้านเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(พ.ศ. 2557 – 2560) 
ที ่รายชื่อหมู่บ้าน 
ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 
ระดับการพัฒนา 
1 ห้วยจา้ปา 12 เกาะพลับพลา เมอืงราชบรุ ีพออยู ่พอกิน 
2 ดอนตาสน 8 จอมประทัด วัดเพลง อยู่ด ีกินด ี
3 หนองส้าโรง 8 เบกิไพร จอมบงึ พออยู ่พอกนิ 
4 หนองมะคา่ 9 ท่าเคย สวนผึ ง พออยู ่พอกนิ 
5 เหลา่มะละกอ 15 ทุ่งหลวง ปากทอ่ อยูด่ ีกินด ี
6 หนองยายเพง็ 7 หนองกวาง โพธาราม พออยู ่พอกนิ 
7 หนองธง 7 หนองพันจนัทร ์บ้านคา พออยู ่พอกิน 
8 แหลมทอง 3 หัวโพ บางแพ อยู่ด ีกินด ี
9 หนองงเูหลอืม 3 ประสาทสทิธิ ์ด้าเนนิสะดวก อยูด่ ีกนิด ี
10 หัวโปง่เลก็ 2 หนองออ้ บ้านโปง่ อยูด่ ีกนิด ี
11 ตะโก 5 คูบัว เมอืง พออยู ่พอกนิ 
รวม 11 หมู่บ้าน 
โดยใหด้า้เนินกจิกรรรม ดงันี  
กิจกรรมที ่1 สรา้งแกนนา้หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ งบประมาณ 
156,700 บาท เพื่อให้แกนน้าหมูบ่า้นมคีวามเข้าใจในหลกัการและแนวทางการพฒันาหมูบ่า้นตามแนวคิด 
เศรษฐกจิพอเพยีง โดยมอบใหส้า้นักงานพัฒนาชมุชนจังหวดัเป็นผูด้า้เนินการ ได้ดา้เนนิการในระหวา่งวนัที่ 7- 
9 เมษายน 2558 ผูเ้ข้ารว่มกจิกรรม 50 คน ประกอบดว้ย ผูน้า้หมูบ่า้น ผูน้้าอาสาพฒันาชมุชน เจ้าหนา้ที ่
พัฒนาชมุชนอา้เภอ และ จังหวดั ด้าเนนิการเบิกจา่ยเสรจ็เรยีบร้อยแลว้ 
กิจกรรมที ่2 ขยายผลหมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ จา้นวน 11 หมูบ่้าน 
งบประมาณ หมูบ่้านละ 84,900 บาท โดยจดักจิกรรมจา้นวน 3 กิจกรรม ดังนี  
1. สง่เสรมิครอบครวัพฒันาในหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง ระยะเวลา 2 วนั 
2. การเสริมสรา้งระบบการบรหิารจดัการชมุชน ระยะเวลา 2 วนั 
3. การจดัการความรู้หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ ระยะเวลา 1 วนั 
ที่มา : ส้านกังานพัฒนาชมุชนจงัหวดัราชบรุี ขอ้มูล ณ วันที ่8 มถิุนายน 2558 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 59 

โครงการปดิทองหลงัพระ 
1. โครงการอ่างเกบ็น า้แหลง่น า้ขนาดเลก็ตามแผนพฒันาชนบทเชงิพื นที่ 
ประยุกตต์ามพระราชดา้ริ ของจังหวดัราชบรุี มี 3 โครงการ โดยด้าเนนิในป ีพ.ศ.2555 จา้นวน 2 โครงการ 
คือ โครงการอา่งเกบ็น ้าบา้นพกุรดู ต.ยางหกั อ.ปากท่อ โครงการอา่งเก็บน า้บา้นทุง่ศาลา ต.ปา่หวาย อ.สวนผึ ง 
และอกี 1 โครงการ ด้าเนนิการในปี พ.ศ.2556 คือ โครงการอา่งเกบ็น า้หว้ยอะนะ ต.ตะนาวศร ีอ.สวนผึ ง 



โดยกระบวนการจดัท้าแผนฯ ดังกลา่วในระดบัชมุชน ไดด้้าเนนิการตามกระบวนการทา้งานตามขั นตอน 
แผนพฒันาชนบทเชงิพื นทีป่ระยกุตต์ามพระราชดา้ริ ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยและมลูนธิปิดิทองหลงัพระ 
ก้าหนด ดังนี  
(1) การทา้ความความเขา้ใจเกี่ยวกบัการปฏบิัตงิานตามภารกจิ 
(2) การเตรยีมการก่อนลงพื นที่ทา้งานในหมูบ่า้น 
(3) ประชุมชาวบา้นครั งแรก (เพื่อเข้าทา้งานในหมูบ่้าน) 
(4) นัดหมายผูน้า้ ชมุชนและ อสพ.เพื่อซักซ้อมความเขา้ใจและ 
เตรยีมการกอ่นสา้รวจข้อมลู 
(5) สา้รวจข้อมลูด้านเศรษฐกจิสงัคมโดยใชแ้บบสา้รวจและเดินสา้รวจ 
กายภาพ 
(6) วเิคราะหข์้อมลูและจดัรปูแบบการนา้เสนอขอ้มลูใหชุ้มชน 
(7) คืนข้อมลู ระดมปัญหาและความต้องการ และจดัล้าดบัความสา้คญั 
รวมทั งจดัทา้ประชาคม 
(8) จัดทา้แผนพฒันาชนบทเชงิพื นทีป่ระยกุตต์ามพระราชดา้ริ 
ปจัจุบนัจงัหวดัไดจ้ัดสง่แผนและโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนให ้
กระทรวงมหาดไทยพจิารณาเพื่อขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณแลว้ รวม 4 โครงการ/กจิกรรม ดังนี  
(1) โครงการขุดลอกลา้หว้ยอะนะ หมู่ที ่3 หว้ยมว่ง และหมู ่6 หว้ย 
น า้หนกั ต้าบลตะนาวศร ีอ้าเภอสวนผึ ง งบประมาณ 509,000 บาท 
(2) โครงการขุดลอกสระน า้สาธารณะ บ้านหว้ยกระวาล บ้านหว้ย 
น า้หนกั หมูท่ี ่6 ต้าบลตะนาวศรี อ้าเภอสวนผึ ง งบประมาณ 198,000 บาท 
(3) โครงการพฒันาและสง่เสรมิอาชีพกลุม่สตรีอาสา หมูท่ี ่3 บา้นหว้ย 
มว่ง และหมู่ที ่6 บา้นหว้ยน า้หนัก งบประมาณ 98,000 บาท 
(4) โครงการพฒันาและสง่เสรมิอาชีพประมงครวัเรอืน หมู ่3 บ้านหว้ย 
มว่ง และหมู่ที ่6 บา้นหว้ยน า้หนัก งบประมาณ 180,000 บาท 
ซึ่งจนถึงปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งรอการจดัสรรงบประมาณ 
2. ผลงานตามแผนพฒันาชนบทฯ ที่ไดร้ับงบประมาณไปดา้เนนิการ 
โครงการตามแผนฯในป ีพ.ศ.2555 จา้นวน 2 โครงการ ไดร้บั 
งบประมาณตามแผนดงันี  
(1) โครงการอา่งเกบ็น ้าบา้นพกุรดู ไดร้บังบประมาณ รวม 2 กิจกรรม 
ไดแ้ก ่
- กิจกรรมสรา้งศนูยเ์รียนรูเ้กษตรพอเพยีงบา้นหินสี งบประมาณ 
130,000 บาท ปจัจุบนัดา้เนนิการและเบกิจา่ยเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
- กิจกรรมสง่เสริมการทา้ปุย๋อนิทรยี์ และปุย๋ชวีภาพสา้หรรบั 
การเกษตร งบประมาณ 100,000 บาท ปจัจุบนัดา้เนนิการและเบิกจา่ยเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 60 

(2) โครงการอา่งเกบ็น ้าบา้นทุง่ศาลา ไดร้บังบประมาณ รวม 2 กจิกรรม ไดแ้ก ่
- กิจกรรมอบรมเรือ่งการผลติผักสวนครวัและจดัหาวสัดุ 
การเกษตรสา้หรบัทา้แปลงผกัสวนครวั งบประมาณ 100,000 บาท ปจัจบุนัดา้เนนิการและเบิกจา่ยเสรจ็ 



เรยีบรอ้ยแลว้ 
- กิจกรรมสง่เสริมการสรา้งอาชีพแกป่ระชาชน โดยการทา้ปศสุัตว์ 
ครวัเรอืน งบประมาณ 590,000 ปจัจบุนัได้ดา้เนนิการและเบิกจา่ยเสร็จเรยีบร้อยแลว้ 
- กิจกรรมขุดลอกสระน า้สาธารณะ บา้นทุง่ศาลา ไดร้บังบประมาณ 
สนบัสนนุจากงบเร่งดว่นกรณฉีุกเฉนิของผูว้า่ราชการจงัหวดั จ้านวนเงนิ 778,000 บาท 
3. การมสีว่นรว่มของชุมชนในกจิกรรมตามแผนพฒันาชนบทฯ โครงการอ่างเกบ็ 
น า้บา้นพกุรูด ประชาชนและเยาวชนบ้านหนิสี จา้นวน 404 หลงัคาเรือน 1,302 คน มีศนูยเ์รียนรูเ้รื่อง
เศรษฐกจิ 
พอเพียงเพื่อใชเ้ปน็แนวทางการดา้เนนิการในครวัเรอืนตนเองต่อไป โครงการอ่างเกบ็น า้บา้นทุง่ศาลา 
ประชาชนบา้น 
ทุ่งศาลา และบา้นหว้ยลาดปลาเคา้ จา้นวน 405 หลงัคาเรอืน จา้นวน 1,196 คน เขา้มามสีว่นรว่ม 
ที่มา : ส้านกังานจงัหวดัราชบรุ ีขอ้มลู ณ วันที ่8 มิถุนายน 2558 
4.2.5 การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
จงัหวัดราชบรุมีีการจัดระเบยีบทางเทา้เพื่ออา้นวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
ในพื นที ่8 อ้าเภอ ไดแ้ก ่อ้าเภอเมืองราชบรุี บา้นโป่ง โพธาราม ดา้เนนิสะดวก จอมบึง บางแพ สวนผึ ง และ 
อ้าเภอบา้นคา ซึ่งดา้เนนิการโดยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จา้นวน 23 หนว่ยงาน โดยด้าเนนิการจดัระเบยีบ 
ทางเทา้ทั งสิ นจา้นวน 45 แห่ง ไดด้า้เนนิการแลว้ จา้นวน 30 แหง่ และอยูร่ะหวา่งดา้เนนิการจา้นวน 15 แหง่ 
ที่มา : ส้านกังานสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวัดราชบรุ ีขอ้มลู ณ วันที่ 5 มิถนุายน 2558 
4.2.6 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และผู้หลบหนีเข้าเมือง 
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 
การเปิดศนูย์บรกิารจดทะเบยีนแรงงานตา่งดา้วแบบเบด็เสรจ็ 
(One.Stop.Service) ราชบรุ ีตามมตคิณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที ่3 มนีาคม 2558 ใหน้ายจา้งน้าแรงงานตา่งด้าว 
และผูต้ิดตาม (บตัรชมพหูมดอายุ 31 มนีาคม 2558) ไปขอรบับตัรใหม่ เพื่อขยายเวลาการอยูใ่นราชอาณาจักร 
และอนญุาตท้างาน อีก 1 ป ีณ ศูนย.์One.Stop Service.ราชบรุ ีตั งอยูใ่นศาลากลางจงัหวดัราชบุรี (ใตอ้าคาร 
ราชบรุีเกมส)์ เปิดดา้เนนิการตั งแตว่นัที ่1 เมษายน – 30 มิถนุายน 2558 ในวนัและเวลาราชการ 
ผลการด าเนินงาน (ข้อมลูตั งแตว่นัที่ 1 เมษายน – 5 มิถุนายน 2558) 
- นายจ้าง จา้นวน 2,296 ราย 
- คนตา่งดา้ว ทั งสิ น 11,476 คน จา้แนกได ้ดังนี  
แรงงานตา่งดา้ว จา้นวน 10,900 คน 
- เมยีนมาร ์9,026 คน 
- ลาว 745 คน 
- กัมพชูา 1,126 คน 
ผูต้ดิตาม จ้านวน จา้นวน 576 คน 
- เมยีนมาร ์498 คน 
- ลาว 41 คน 
- กัมพชูา 37 คน 
ที่มา : ส้านกังานจัดหางานจงัหวดัราชบรุี ขอ้มลู ณ วันที ่9 มิถนุายน 2558 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 61 

การค้ามนุษย์ และผู้หลบหนีเข้าเมือง 



สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ ในระหว่างเดือนตลุาคม ๒๕๕๗ – ๔ มิถนุายน 
๒๕๕๘ มีการกระท้าความผดิเกีย่วกับการคา้มนษุย์ จา้นวน ๒ คด ีพื นที่อา้เภอบา้นโป่งและอ้าเภอปากท่อ มี
ผูเ้สยีหาย 
จา้นวน ๒ คน (เดก็หญงิไทยภมูลิ้าเนาจังหวดัราชบรุ)ี 
๑. ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน 
๑.๑ จดัประชมุคณะอนุกรรมการ ศปคม.จ.รบ. จา้นวน ๖ ครั ง 
(พ.ย.5๗, ธ.ค.5๗, ม.ค.๕๘, ม.ีค.๕๘, เม.ย.๕๘, พ.ค.๕๘) 
๑.๒ ตดิตามสถานการณก์ารคา้มนษุยจ์งัหวดัราชบุรทีุกสปัดาห์ 
๑.๓ จดัท้าแผนปฏบิัตกิารป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษยจ์งัหวดัราชบรุี 
๑.๔ ก้าหนดให้ทุกภาคสว่นรายงานผลการดา้เนนิงานดา้นปอ้งกนัและปราบ 
ปราบปรามการคา้มนุษยใ์หจ้งัหวดัทราบทุกสปัดาห์ 
๑.๕ คณะอนุกรรมการ ศปคม.รบ. เขา้รว่มประชมุรบัมอบนโยบายดา้นการป้องกนัและ 
ปราบปรามการ จา้นวน ๕ ครั ง 
๑.๖ จงัหวดัราชบรุ ีแต่งตั งชดุเฉพาะกจิเพื่อป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษยร์ะดบั 
จงัหวัดและระดบัอา้เภอ เพือ่ด้าเนนิงาน ตามนโยบายปอ้งกันปราบปรามการคา้มนษุย์ ตามคา้สัง่ที่ ๑๒๙๓/
๒๕๕๘ ลง 
วนัที ่๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
๑.๗ ผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุี มอบนโยบายป้องกนัและปราบปรามการคา้มนษุย์ 
ให้แก่ทุกหนว่ยงานในจงัหวัดราชบรุ ีผา่นเวทีการประชมุตา่งๆ อาท ิการประชมุนายอา้เภอ ผูบ้รหิารองคก์ร
ปกครอง 
สว่นท้องถิน่ ก้านนัผู้ใหญบ่า้น (วนัที ่๗ พ.ค.๔๘) หวัหนา้สว่นราชบุรี โครงการบ้าบดัทกุขบ์า้รงุสขุแก่ประชาชน 
วทิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการผูว้า่ราชการจงัหวดัพบประชาชน (จา้นวน ๓ ครั ง เมื่อวนัที ่๓๐ 
เม.ย.๕๘, 
๑๔ พ.ค.๕๘ และ ๒๑ พ.ค.๕๘) รวมทั งขบัเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามการคา้มนษุยผ์า่นกลไก
คณะอนกุรรมการศูนย์ 
ปฏบิตัิการปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนุษยจ์งัหวดัราชบรุี 
๑.๘ ผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุี สัง่การในทีป่ระชุม ศปคม.จ.รบ.ให้ทกุหนว่ยงาน 
รว่มกนัรณรงคป์้องกนัปญัหาการค้ามนุษยใ์นรปูแบบตา่งๆ อาท ิการคา้ประเวณ ีขอทาน การใช้แรงงานเด็ก 
บังคบัใช ้
แรงงาน รวมถึงแรงงานตา่งดา้ว และใหต้รวจตราพื นที่ ความรบัผดิชอบเพือ่ปอ้งกนัมใิห้มกีารกระทา้ผดิฐานคา้
มนษุย ์
โดยเดด็ขาด ทั งนี ใหช้ี แจงประชาสมัพนัธ์ใหผู้ป้ระกอบการ โรงงาน สถานบนัเทงิ คาราโอเกะ ไดร้บัทราบ
เกีย่วกับ 
กฎหมายคา้มนษุย ์หากมกีารฝา่ฝนืกระทา้ผิดใหด้้าเนนิการตามกฎหมายอยา่งเด็ดขาด และใหส้ง่รายงานให้
สา้นักงาน 
พัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์ังหวดัราชบรุี ทุกวนัที ่๑๐ และวนัที ่๒๐ ของทกุเดือน เพื่อตดิตาม 
สถานการณ์และรวบรวมรายงานใหส้ว่นกลางทราบต่อไป 
๑.๙ จงัหวดัราชบรุ ีโดยผูว้า่ราชการจงัหวัดราชบรุี ไดม้อบหมายกลุม่งานความ 



มั่นคง ปค.จ.ราชบรุ ีแจง้ให้ทกุอ้าเภอ จัดประชมุสว่นราชการอา้เภอ หนว่ยงานราชการทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วข้อง 
ผูบ้รหิารท้องถิน่สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนกังาน อปท. ก้านนั ผูใ้หญบ่า้น ฯลฯ รวมทั งผูป้ระกอบการฯ รา้นคา้ 
และ 
โรงงานตา่งๆ ในพื นที ่เพื่อทา้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการกระทา้ทีจ่ะเปน็ความผดิฐานคา้มนษุย์ รวมทั งแจ้งให้
ทราบวา่ 
การค้ามนุษยม์ผีลกระทบตอ่ความมัน่คงและเศรษฐกจิของประเทศ เปน็นโยบายทีส่า้คัญของ คสช. และรฐับาล 
หากม ี
การตรวจพบวา่มเีหยื่อการค้ามนษุย์ถกูกักขงัหรอืพักพิงในพื นที่ตา้บล/หมูบ่า้น โดยผู้บรหิารท้องถิ่น/สมาชิก
สภา 
ท้องถิน่/พนักงาน อปท. ปลอ่ยปละละเลย เพกิเฉย หรือเขา้ไปมสีว่นเกีย่วข้อง และภายหลงัปรากฏวา่มี
หนว่ยงานที ่
เกีย่วข้องอืน่ๆ อาท ิทหาร ตา้รวจ เปน็ตน้ เข้าดา้เนนิการจบักมุหรือใหค้วามชว่ยเหลอืเหยื่อการค้ามนุษย์ 
ผูเ้กีย่วข้อง 
จะต้องถกูพจิารณาโทษทั งทางปกครอง วนิยั และอาญาทนัท ีและหากพบวา่มีการกระทา้ผดิตาม พ.ร.บ.
ป้องกนัและ 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 62 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 63 

๑.๑๐ จงัหวดัราชบรุ ีโดยผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุี ไดม้อบหมายกลุม่งานความ 
มั่นคง ปค.จ.ราชบรุ ีแจง้ให้ทกุอ้าเภอบรูณาการทกุภาคสว่นรว่มกนัรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์เพือ่ปลกูจิตสา้นึก
ต่อต้าน 
การค้ามนุษย/์การคา้แรงงานต่างดา้ว แกป่ระชาชน ทั งดว้ยการจดัทา้ป้าย การประชาสมัพนัธช์ี แจงเมื่อมกีาร
จดั 
ประชมุ/อบรมตามโครงการตา่งๆ และการประชาสมัพนัธผ์า่นเสยีงตามสาย พร้อมทั งบรูณาการสนธกิา้ลัง
รว่มกบั 
หนว่ยงานรักษาความสงบเรยีบร้อยในพื นทีแ่ละหนว่ยงานอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง ด้าเนนิการตรวจสอบ/ตรวจคน้
พื นที่ซึง่อาจ 
เป็นที่พกัพงิของขบวนการคา้มนษุย์ฯ ได้แก ่บรเิวณสถานบริการ สถานประกอบการฯ รา้นอาหาร ร้านคาราโอ
เกะ ร้าน 
เกมส ์โรงแรม หอพกั และรสีอรท์ตา่งๆ รวมทั งบรเิวณปา่เขาและชายแดน ตลอดจนดา้เนนิการตั งจดุตรวจ/จดุ
สกดั 
รว่มกบัฝา่ยปกครอง ตา้รวจ ทหาร อปพร. ก้านนั ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ ทั งในบริเวณถนนสายหลักและรอง เพื่อ
ตรวจสอบ 
ขบวนการคา้มนุษยแ์ละแรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย 
๑.๑๑ จงัหวดัราชบรุ ีโดยผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุี ไดม้อบหมายกลุม่งานความ 
มั่นคง ปค.จ.ราชบรุ ีไดแ้จ้งก้าชบัหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งให้กวดขนั จนท.ผูร้บัผิดชอบ ต้องบงัคบัใช้กฎหมายและ 
ด้าเนนิคดกีับขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายคา้มนษุย์ สถานบรกิาร/โรงแรมทีสุ่่มเสีย่งตอ่
การค้า 
มนษุย์อยา่งเข้มงวด ไม่ใหป้ลอ่ยปละละเลยให้มกีารคา้มนษุยเ์กิดขึ นในพื นทีโ่ดยเดด็ขาด โดยแจง้ก้าชบัดงักลา่ว
อยา่ง 



ต่อเนื่องเมื่อมีการประชุมสว่นราชการ 
๑.๑๒ เมื่อวนัที ่๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุี ได้มกีาร 
ประชมุเรือ่งการขบัเคลื่อนนโยบายสา้คัญเรง่ดว่นของรฐับาล ประจา้ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (หว้งเดือน ม.ิย. – 
ก.ย. ๒๕๕๘) โดยมอบนโยบายใหส้ว่นราชการทีเ่กีย่วข้อง ทั ง ๘ ประเดน็ บูรณาการการขับเคลื่อนนโยบาย 
สา้คญัเร่งดว่นของรฐับาลทั ง ๘ ประเด็นและรายงานดว้ยความรวดเรว็และตั งใจ 
๑.๑๓ จงัหวดัราชบรุ ีขบัเคลือ่นชดุเฉพาะกจิเพื่อป้องกนัปราบปรามการคา้มนษุย์ 
ระดบัจังหวดัและระดบัอา้เภอ โดยการจดัทา้แผนปฏบิตัิการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนษุยใ์นพื นที่
จงัหวัด 
ราชบรุ ีใหเ้ปน็ไปตามนโยบายป้องกนัปราบปรามการค้ามนษุย์ เปน็วาระแห่งชาต ิ
๑.๑๔ ชดุเฉพาะกจิเพือ่ปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์อา้เภอเมอืงราชบรุี 
อ้าเภอบา้นคา และอา้เภอโพธาราม ไดด้า้เนนิการจดัประชมุชี แจงผู้ประกอบกจิการ โรงงาน สถานบริการ ร้าน
คาราโอ 
เกะ และรา้นอาหารทีม่ลีักษณะคลา้ยสถานบริการชี แจงนโยบายและมาตรการป้องกันและแกไ้ขปญัหาการค้า
มนษุย ์ได ้
เนน้ย า้ใหผู้ป้ระกอบการฯ ด้าเนนิการใหถู้กต้องตามระเบียบกฎหมาย อยา่งเครง่ครดั 
๒. ด้านการด าเนนิคดี 
พื นที/่วันที ่รปูแบบการแสวงหาประโยชน ์
เกดิเหต ุ
จา้นวนคด ี
เพศ แรงงาน ขอทาน 
จา้นวน 
ผู้ตอ้งหา 
จา้นวน 
ผูเ้สยีหาย 
ผลการดา้เนนิคด ี
๒๕ พ.ย.๕๘ 
สภ.บ้านโปง่ 
๑ ๑ - - ๑ ๑ ตร. สง่ส้านวนให ้อจ.เมือ่วนัที ่๙ 
ม.ค.๕๘ อจ.ยืน่ฟอ้งศาลจงัหวดั 
ราชบรุีคดีดา้ ๓๕๘/๒๕๕๘ จา้เลย 
ปฏเิสธ ศาลนัดสบืพยาน 
วันที ่๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
๒๘ ม.ค.๕๘ 
สภ.ทุ่__________งหลวง 
๑ ๑ - - ๑ ๑ ตร. สง่สา้นวนให ้อจ. เมือ่วันที ่
๑๐ เม.ย.๕๘ อยูร่ะหวา่งการ 
พจิารณาของ อจ. 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 64 

๓. ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
คัดแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ จา้นวน ๒,๒๑๓ ครั ง จา้แนกเปน็ 
๑. ไมเ่ปน็ผูเ้สียหายจากการคา้มนษุย์ ๑๑,๕๕๙ คน 
๒. เปน็ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ๒ คน รายละเอียด ดงันี  



วันที/่พื นที ่ผู้เสยีหาย 
เกดิเหต ุเพศ อาย ุสัญชาต ิ
การคุม้ครองช่วยเหลอื 
๒๕ พ.ย.๕๘ 
สภ.บ้านโปง่ 
หญงิ ๑๔ ไทย เขา้รับการคุม้ครองสวสัดภิาพทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัราชบรุี 
สง่ตอ่สถานคุม้ครองและพฒันาอาชพีบา้นเกรด็ตระการ จงัหวัดนนทบรุ ี
๒๘ ม.ค.๕๘ 
สภ.ทุ่งหลวง 
หญงิ ๑๒ ไทย เขา้รับการคุม้ครองสวสัดภิาพทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัราชบรุี 
สง่ตอ่สถานสงเคราะหเ์ดก็พกิารทางสมองและปัญญาจงัหวัดราชบรุี 
๔. ด้านการป้องกัน 
ที ่กิจกรรม/โครงการ จ านวน ผู้เข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย 
๑. ใหค้วามรู้เชงิปอ้งกัน (ต้ารวจภูธรจงัหวดัราชบรุี) ๑ ครั ง/๑๕ คน ข้าราชการตา้รวจ 
๒. ใหก้ารช่วยเหลอืดา้นกฎหมายและทางการเงินแกผู่เ้สยีหาย 
(บ้านพกัเดก็และครอบครวัจงัหวัดราชบรุี) 
๒ ครั ง/๒ คน เดก็และสตรทีี่ตกเป็นผูเ้สยีหายจาก 
การคา้มนุษย ์
๓. ใหค้วามรู้เชงิปอ้งกันและแจง้เบาะแส (ต้ารวจภธูรจงัหวดั 
ราชบรุ)ี 
๑๔๒ ครั ง/๑๑,๘๖๔ คน นกัเรยีน นักศกึษา ชุมชน หมูบ่้าน 
แรงงานฟารม์เลี ยง และสถานบรกิาร 
๔. อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัสิทธิตามกฎหมายแกแ่รงงานโยกยา้ย 
ถิ่นฯ (ส้านกังานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดราชบรุี) 
๕ ครั ง/๔๑๘ คน แรงงานตา่งดา้ว(พม่า) /เครอืข่าย 
แรงงาน/นายจา้ง 
๕. สร้างเครอืข่ายแรงงานนอกระบบ 
(สา้นกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวัดราชบรุี) 
๑ ครั ง/๙๐ คน อบต./เทศบาล 
๖. อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาการคา้ 
มนุษย ์(พมจ.รบ.) 
๒ ครั ง /๒๐๔ คน อพม. เดก็ เยาวชน สตร ีผู้น้าชุมชน คลงั 
ปัญญาผูส้งูอาย ุ
๗. รณรงค์เผยแพรเ่อกสารด้านแรงงานเดก็/แรงงานบงัคบั 
(สา้นกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวัดราชบรุี) 
๘ ครั ง/๓,๑๑๑ คน นายจา้ง/ลูกจา้ง/ประชาชนทัว่ไป 
๘. รณรงค์เผยแพร่ความรูเ้รือ่งพ.ร.บ.ปอ้งกันและปราบปรามการค้า 
มนุษย ์พ.ศ.๒๕๕๑และพ.ร.บ.ควบคมุการขอทาน พ.ศ.๒๔๘๔ 
ผ่านโครงการกจิกรรม/วิทย ุ(พมจ.รบ.) 
๑๓ ครั ง/๔,๘๒๙ คน ผู้นา้ชมุชน สตร ีเดก็และเยาวชน กา้นัน 
ผู้ใหญ่บา้น คลงัปญัญาผู้สงูอาย ุ
ประชาชนทั่วไป 
๙. สร้างภมูิคุม้กันตอ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม ประจา้ป ี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (ศพส. ๔๙) 
๑ รุ่น/๕๐ คน เดก็และสตรบีนพื นทีส่งู 
๑๐. การประชาสัมพันธแ์ละแจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัการเกดิกจิกรรม 
“การคา้มนษุยแ์ละคา้ประเวณี”ในสถานประกอบการ 



ที่พกั ภายในจงัหวัดราชบรุ ี
(สา้นกังานการทอ่งเทีย่วและกฬีาจงัหวดัราชบรุี) 
๑ ครั ง/๓๒ คน ประธานชมรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
ราชบรุ/ีโรงแรมและสถานทีพ่กัในจงัหวดั 
ราชบรุ ี
๑๑. โครงการอบรมการปอ้งกันและปราบปรามการคา้มนษุย์ 
(กศน.จงัหวัดราชบรุ)ี 
๑ ครั ง/๑๘๓ คน บุคลากร ส้านกังาน กศน.จงัหวดัราชบรุ ี
๑๒. การจดัประชมุชี แจงนโยบายของรฐับาลและพธิีลงนาม 
MOU ตามมาตรการปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
แกผู่้ประกอบการ สถานบรกิารในเขตอา้เภอเมอืงราชบรุี 
(ที่วา่การอ้าเภอเมอืงราชบรุ)ี 
๑ ครั ง/๑๖๓ แหง่ ผู้ประกอบการทีใ่ชแ้รงงานตา่งด้าว 
สถานบรกิาร รา้นอาหาร ร้านคารา 
โอเกะและรา้นนวด ในพื นที่อา้เภอ 
เมอืงราชบรุ ี
๑๓. รณรงคเ์ผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการใชแ้รงงานทีถ่กูตอ้ง 
และปอ้งกนัการ ใชแ้รงงานในรูปแบบการค้ามนษุย์ 
(กองรอ้ย ตชด.๑๓๗) 
๒ ครั ง/๔๕ คน 
/๒ แหง่ 
ประชาชนและเยาวชน 
บ้านผาปกและ 
บ้านบอ่หว ี
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 65 
ที ่กิจกรรม/โครงการ จ านวน ผู้เข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย 
๑๔. การประชุมผู้ประกอบการโรงงาน รา้นอาหาร รา้นเกมส ์
รา้นคาราโอเกะ เจ้าของบ้านเชา่ เพือ่ชี แจงประชาสัมพันธ์ 
นโยบายการปอ้งกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ 
ตลอดจนการกระทา้ทีเ่ขา้ขา่ยเปน็ความผิดฐานคา้มนุษย์ 
และชอ่งทางการแจง้เบาะแส หากพบเห็นการกระท้า 
ความผิดดงักล่าว (ที่ว่าการอา้เภอบ้านคา กรมพัฒนาที ่๑ 
ฉก.ทัพพระยาเสอื ชพส.ที่ ๑๒๐๖ และวฒันธรรมอา้เภอ) 
๑ ครั ง/๒๐ แหง่ ผู้ประกอบการโรงงาน ร้านอาหาร 
รา้นเกมส ์
รา้นคาราโอเกะ 
เจา้ของบา้นเช่า 
๑๕. ประชุมผู้ปกครองนกัเรยีนของโรงเรยีนอนุบาลบา้นคา เพือ่ 
ประชาสัมพันธ์นโยบายเรือ่งการปอ้งกันและปราบปราม 
การคา้มนุษย ์ยาเสพตดิและโรคไขเ้ลอืดออก (ที่วา่การ 
อา้เภอบา้นคา สพป.เขต ๑โรงเรยีนอนบุาลบ้านคา) 
๑ ครั ง/๓๐๐ คน ผู้ปกครองนกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาล 
บ้านคา 
๑๖. สนบัสนุนสือ่ประชาสัมพันธ์พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปราม 
การคา้มนุษย ์พ.ศ.๒๕๕๑ (สนง.พมจ.รบ.) 
๓ ครั ง/๓ องคก์ร 
จา้นวน ๓๕๐ ฉบบั 



-สสจ.รบ. 
-เครอืข่ายคนท้างานด้านเอดส ์จ.ราชบรุ ี
-ที่วา่การอ้าเภอเมอืงราชบรุี 
๑๗. จดักา้ลงัลาดตระเวน เฝ้าตรวจ ในพื นทีร่บัผดิชอบแนว 
ชายแดนไทย-เมยีนมาร ์ด้าน อ.สวนผึ ง จว.ราชบรุบีรเิวณ 
ชอ่งทางเขากระโจม บ.ผาปก และชอ่งทางห้วยคอกหม ู
บ.บ่อหว ี(กองรอ้ย ตชด.๑๓๗) 
๑๖ ครั ง/๒ แหง่ บุคคลทีแ่สวงหาประโยชนจ์ากบคุคล 
ที่ตนดแูล 
๑๘. ตั งจดุตรวจ ในพื นที่ชอ่งทางชายแดนในความรบัผิดชอบ 
เพือ่ปอ้งกัน การนา้พาบคุคลเขา้มา ค้าแรงงานในเขต 
ประเทศไทย (กองรอ้ย ตชด.๑๓๗) 
๖๐ ครั ง/๓ แหง่ บุคคลทีแ่สวงหาประโยชนจ์ากบคุคล 
ที่ตนดแูล 
๑๙. ตั งจดุตรวจสกดักั น จบักุมด้าเนนิคดกีบัแรงงานต่างด้าว 
สัญชาตพิมา่และมอญหลบหนเีข้าเมอืงโดยผิดกฎหมาย 
พื นทีอ่า้เภอบา้นโปง่ 
(ชดุเฉพาะกจิอา้เภอบา้นโปง่) 
๑ ครั ง/๑๓ คน 
แรงงานต่างดา้วสัญชาตพิมา่และ 
มอญหลบหนเีข้าเมอืงโดยผิด 
กฎหมาย 
๒๐. ประชุมชี แจงผู้ประกอบกจิการโรงแรมสถานบรกิารร้านคา 
ราโอเกะและรา้นอาหารทีม่ีลกัษณะคลา้ยสถานบรกิารฯ 
ตามนโยบายและมาตรการปอ้งกันและปราบปรามการคา้ 
มนุษย ์(ที่วา่การอ้าเภอโพธาราม) 
๑ ครั ง/๑๙ แหง่ ผู้ประกอบกจิการโรงแรมสถาน 
บรกิารรา้นคาราโอเกะและ 
รา้นอาหาร 
๒๑ ประชมุชี แจงนโยบายการป้องกนัและปราบการคา้มนุษย์ 
ยาเสพตดิ การพนัน การบกุรกุพื นทีป่่า พรอ้มทั งเนน้ย า้ 
รณรงคก์ารปอ้งกันโรคไขเ้ลอืดออก ในโครงการสง่เสริม 
ความสัมพันธร์ะหวา่งประชาชนกบัประชาชนในพื นที่ 
ชายแดน อา้เภอบา้นคา ประจา้ปงีบประมาณ ๒๕๕๘ 
(ที่วา่การอ้าเภอบา้นคา) 
๑ ครั ง/๔๐๐ คน ประชาชนในพื นทีช่ายแดน อา้เภอ 
บ้านคา 
5. การออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ/โรงงาน/เรือประมง/ 
ตลาดนัด เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
จ านวนที่ตรวจ ผลการตรวจ 
(ครั้ง) ไม่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (คน) พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑,๘๙๕ ๕,๒๔๒ ๒ สภ.ในสงักดั ภ.จว.ราชบรุ ี
๒๐๐ ๖,๓๐๖ - สสค.ราชบรุ ี
๑๙ ๑๓ - คณะทา้งานเพือ่แกไ้ขปญัหา 
การขอทานระดับอา้เภอ 
๑๖ ครั ง/๒ แหง่ - - กองรอ้ย ตชด.๑๓๗ 



6. ด้านการพัฒนาและบริหารข้อมูล 
6.๑ ติดตามสถานการณ์การคา้มนษุยจ์งัหวดัราชบุรทีุกสปัดาห์ 
6.๒ จดัทา้รายงานผลการชว่ยเหลือผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์ 
6.๓ จดัทา้ขอ้มลูบุคคลสญูหาย 
6.๔ จดัทา้ขอ้มลูบุคคลขอทาน 
6.๕ จดัทา้ขอ้มลูพนกังานเจ้าหนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัปิ้องกนัและ 
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.๒๕๕๑ 
6.๖ จดัทา้กลุม่ Line เพือ่การประสานการดา้เนนิงานด้านการปอ้งกนัและ 
ปราบปรามการคา้มนุษย์อยา่งรวดเรว็ และเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เพื่อเพิม่ 
ประสทิธภิาพการปฏบิตัิหนา้ที่ของเจ้าหนา้ทีท่ีเ่กี่ยวข้อง 
ที่มา : ส้านกังานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยจ์งัหวัดราชบรุี ขอ้มูล ณ วันที ่5 มถิุนายน 2558 
4.2.7 การส่งเสริมตลาดนัดชุมชน 
จงัหวัดได้บรูณาการการทา้งานของสว่นราชการทีเ่กีย่วข้อง องคก์รปกครอง 
สว่นท้องถิน่ และภาคประชาชน ในการเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัตลาดนดัชุมชนให้มคีวามยัง่ยนื โดยมีการจดั 
ตลาดนดัชมุชน ไทยชว่ยไทย คนไทยยิ มได ้จังหวดัราชบรุ ีดังนี  
การบรูณาการสว่นราชการที่เกี่ยวข้อง 
สา้นักงานพฒันาชมุชนไดจ้ดัประชมุคณะอนกุรรมการหนึง่ตา้บล หนึง่ 
ผลติภณัฑ ์จงัหวัดราชบรุ ี(กอ.นตผ.จงัหวดั) 
การบรูณาการกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
สา้นักงานพฒันาชมุชน ไดบ้รูณาการกับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ 
เทศบาลเมืองราชบรุ ีในการจดัเตรยีมสถานทีใ่นการจัดตลาดนัดประจา้จงัหวัด และบรูณาการกบัท้องถิน่ 
ในการประสานกับผูค้า้ขาย ที่ด้าเนนิการค้าอยูแ่ลว้ในพื นของเทศบาล เพื่อรว่มดา้เนนิการตลาดนดัชมุชน ใหผู้ ้
ค้าขายไดร้บัประโยชน์ และการเพิ่มชอ่งทางการจา้หนา่ยใหผู้้คา้ขาย 
การบรูณาการภาคประชาชน 
สา้นักงานพฒันาชมุชน ไดบ้รูณาการและประสานการด้าเนนิงานกับภาค 
ประชาชน คือ ประสานกบัเครือข่าย กลุ่มองค์กร ภาคเอกชนในการประชาสมัพนัธก์ารจดัตลาดนดัชุมชน ไทย 
ชว่ยไทย คนไทยยิ มได ้จังหวดัราชบรุี ซึง่เปน็การนา้พาผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ ได้พบกบัผูบ้รโิภคโดยตรง ได ้
สนิคา้ราคาถกู และมคีุณภาพในราคาไมส่งูเทา่กบัท้องตลาด สด ใหม ่และปลอดสารพิษ และหากประชาชนที่ 
สนใจจะน้าสนิค้าชมุชน มาวางจ้าหนา่ยกเ็ปน็ช่องทางหนึง่ไดเ้ชน่กนั ทั งนี  ไดส้ง่เสริม และสนบัสนนุใหผู้ผ้ลติ 
ผูป้ระกอบการ OTOP ทั งทีไ่ดร้ับการคดัสรรดาวระดบั 1 – 5 ดาว และผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ OTOP ที่เปน็ 
ผูป้ระกอบการรายใหม่ไดเ้ขา้มาจดัแสดง และจา้หนา่ยผลติภณัฑ์ ในงานตลาดนดัชุมชน ไทยชว่ยไทย คนไทย 
ยิ มได ้จังหวดัราชบรุ ีเพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางการจ้าหนา่ย ในการนี  ยงัสง่เสรมิให ้เกษตรกรทีผ่ลติสนิคา้
ชมุชน 
พืชผกั ปลอดสารพิษมาวางจา้หนา่ย อีกทั งผูค้า้ขายทีเ่ปน็รายย่อย หาบแร ่ทัว่ไป ได้มโีอกาสมาวางจ้าหนา่ยใน 
ตลาดนดัชมุชน สนองตามนโยบายลดความเหลี่อมล ้า 
ซึ่งผลการดา้เนนิงานโครงการ “ตลาดนัดชมุชน ไทยชว่ยไทย คนไทยยิ มได”้ มีดงันี  
(1) ลักษณะการจดัตลาดนดั 



จดัทกุวนั จ้านวน 3 แห่ง 
จดัทกุสัปดาห ์จา้นวน 10 แหง่ 
จดัทกุเดือน จา้นวน 6 แหง่ 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 66 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 67 

(2) สถานทีจ่ดัตลาดนดั 
สถานทีร่าชการ จ้านวน 8 แหง่ 
สถานทีส่าธารณะ จา้นวน 1 แห่ง 
หา้งสรรพสินคา้/ชายแดน จ้านวน 11 แห่ง 
(3) กิจกรรมเสริมในตลาดนัด ไดแ้ก ่การสาธติ การประกวด การให้บรกิาร/ 
สง่เสริมการขาย 
(4) ผลการจา้หนา่ยสนิคา้ 
เกษตรกร จ้านวน 244 ราย จา้หน่ายสนิค้าได้ 593,100 บาท 
OTOP จา้นวน 113 ราย จา้หนา่ยสนิคา้ได้ 707,222 บาท 
สว่นราชการ จา้นวน 18 ราย จา้หนา่ยสนิคา้ได้ 107,960 บาท 
ภาคเอกชน จา้นวน 813 ราย จา้หน่ายสนิค้าได ้1,935,949 บาท 
รวมยอดจา้หนา่ยครั งนี  จ้านวน 2,826,141 บาท โดยมผีูเ้ขา้ชมตลาดชุมชน 
จา้นวน 45,680 คน 
ที่มา : ส้านกังานพัฒนาชมุชนจงัหวดัราชบรุี ขอ้มูล ณ วันที ่5 มถิุนายน 2558 
4.2.8 การแก้ไขปัญหาขยะ 
จงัหวัดราชบรุมีีปรมิาณขยะเกิดขึ น 600-700 ตนั/วนั หรือประมาณ 
220,000 ตนั/ป ีปริมาณขยะสะสม ณ เดือนกุมภาพนัธ ์2558 มปีริมาณขยะสะสม 410,025 ตัน ลดลง 
53,975 ตนั หรือร้อยละ 11 จากเดิมม ี464,000 ตัน มีองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ (อปท.) ที่ไม่มบีริการ 
เกบ็ขนขยะ 51 แห่ง (ประชาชนกา้จดัเอง โดยฝงั/เผา/ท้าปุย๋) ม ีอปท.ที่มบีริการเกบ็ขนขยะจา้นวน 61 แห่ง 
โดยน้าไปกา้จัดในสถานทีข่อง อปท.เอง จ้านวน 14 แหง่ จา้งเอกชนกา้จดั จ้านวน 47 แหง่ ในพื นทีจ่ังหวดัมี 
สถานที่กา้จัดขยะมลูฝอย 18 แห่ง อปท.ลงทนุเอง 14 แห่ง เอกชนลงทนุ 4 แหง่ 
จงัหวัดมแีผนการดา้เนนิงานตาม Roadmap การจดัการขยะมลูฝอยและของ 
เสยีอนัตราย ดงันี  
(1) การกา้จดัขยะมลูฝอยตกคา้งสะสมในสถานที่กา้จดัขยะมลูฝอย (ขยะมลู 
ฝอยเกา่) : ให ้อปท./เอกชนเจา้ของระบบ มีการปรบัปรุง/ฟื้นฟรูะบบก้าจดัใหถู้กต้อง หรือจา้งเหมาเอกชนที่มี 
ระบบกา้จดัถูกต้องขนไปกา้จดั 
(2) สร้างรปูแบบการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายทีเ่หมาะสม 
(ขยะมลูฝอยใหม่) : จดัหาพื นที่กา้จัดขยะมลูฝอยรวมของจงัหวดั โดยประสานขอใชพ้ื นทีร่าชพสัดใุนความดแูล 
ของกรมธนารักษห์รือทีด่นิสาธารณะประโยชน์ 
(3) สร้างจติสา้นกึ รณรงค ์สง่เสริม : ใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนในการคดัแยก 
ขยะตั งแตใ่นครวัเรือน และสรา้งการมสีว่นรว่มจากสถาบนัการศกึษาในการดา้เนนิการในรปูแบบต่างๆ เชน่ 
การจดัตั งธนาคารขยะ เปน็ตน้ 
(4) การบังคบัใชก้ฎหมาย : เชน่ การดา้เนนิการทางกฎหมายแก่แกผู่ล้ักลอบ 
ทิ ง/ก้าจดั ขยะมลูฝอยชมุชน กากอตุสาหกรรม กากกมัมนัตรังสี ของเสยีอนัตรายและมลูฝอยตดิเชื อในพื นที่ 



และ การประกอบกจิการรา้นรบัซื อของเกา่ ให้ขออนญุาตการประกอบกิจการกับหนว่ยอนญุาตให้ถูกต้อง 
(อ้าเภอพื นที)่ 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 68 

จังหวัดมีผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะ ดังนี้ 
(1) ไดจ้ัดทา้แผนการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอันตรายของ 
จงัหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) โดยคณะกรรมการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของจงัหวดั และผูว้า่ 
ราชการจงัหวดัราชบรุีไดล้งนามอนมุตัิเมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม 2557 
(2) มีกจิกรรมสรา้งจิตสา้นึก สรา้งความตระหนักใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม 
ในการจดัการขยะมลูฝอย โดยจังหวดัไดจ้ดัท้าโครงการ "เมอืงสะอาด คนในชาต ิมีความสขุ" เมื่อวนัที ่4 
พฤศจกิายน 2557 โดยการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น ได้แก่ หนว่ยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อ 
รณรงคใ์หทุ้กภาคสว่นทา้ความสะอาดสถานทีส่าธารณะ และประชาสมัพนัธใ์ห้มกีารคัดแยกขยะตั งแตต่น้ทาง 
(3) วนัที ่19 มกราคม 2558 จงัหวัดได้แจง้ประสาน อปท./เอกชนเจา้ของ 
สถานที่กา้จัดขยะมลูฝอยทั ง 18 แห่ง ในพื นทีจ่ังหวดัราชบรุี จดัทา้แผนการปรบัปรุง/ฟื้นฟูระบบกา้จดัขยะมลู 
ฝอย ภายใตแ้ผนงานเรง่ดว่น ระยะ 1 ป ี(2558) ของแผนการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย 
ของจงัหวดั ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2558-2562) เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และยกระดบัสถานทีก่า้จัดขยะ 
มลูฝอยแบบเทกอง ใหเ้ปน็แบบเทกองทีม่ีการควบคมุ ตามแนวทางที่กรมควบคมุมลพิษก้าหนด และเพื่อลด 
ปริมาณขยะสะสมของจงัหวดั 
(4) จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารเรื่อง การจดัการมลพิษจากแหลง่กา้เนิดมลพษิ 
เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน า้ เมือ่วนัที ่26 มกราคม 2558 ณ โรงแรมโกลเดน้ซติี  จ.ราชบรุ ีโดยม ี
วทิยากร คือ ผูช้ว่ยศาสตราจารยบ์ุญมา ป้านประดิษฐ ์ผูอ้้านวยการศนูยป์ฏบิตัิการวิศวกรรมพลังงานและ 
สิง่แวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสน เพื่อให้กลุม่เปา้หมาย คือ อปท.ใน 
พื นทีจ่ังหวดัราชบรุี รวมถงึ อปท./เอกชน เจา้ของสถานที่กา้จัดขยะมลูฝอยในพื นทีจ่ังหวดัราชบรุี ทั ง 18 แหง่ 
มีความรูค้วามเข้าใจหรือมแีนวทางในการจัดการขยะมลูฝอยแบบครบวงจรและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน 
สามารถจดัท้าแผนการจดัการจดัการขยะมลูฝอยในพื นทีร่บัผดิชอบ หรือ ลด/ก้าจดัปรมิาณขยะสะสมใน 
สถานที่กา้จัดของตนเอง ตามเป้าหมายของแผนการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายของจังหวดั 
ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2558-2562) 
(5) วนัที ่10 มีนาคม 2558 จดัทา้โครงการศึกษาดงูานเชงิปฏบิตัิการ เรือ่ง 
การจดัการขยะแบบครบวงจร ณ ศูนยป์ฏบิัตกิารวศิวกรรมพลงังานและสิง่แวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ก้าแพงแสน เพื่อให้กลุม่เปา้หมาย คือ อปท./เอกชนเจา้ของสถานที่กา้จัดขยะมลู 
ฝอยในพื นทีจ่งัหวดัราชบรุี ทั ง 18 แหง่ และหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง เพื่อนา้ความรูท้ี่ได้ไปประยกุตใ์ชใ้นการ 
จดัการขยะมลูฝอยในสว่นทีแ่ตล่ะหนว่ยงานเกีย่วข้องต่อไป 
(6) วนัที ่26 มีนาคม 2558 จงัหวดัไดจ้ัดประชมุติดตามการปรบัปรงุ/ 
ฟื้นฟรูะบบก้าจดัขยะมลูฝอย ณ ห้องประชมุสา้นักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั ผูเ้ขา้รว่ม 
ประชมุคือ อปท./เอกชนเจา้ของสถานที่กา้จัดขยะมลูฝอยทั ง 18 แห่ง ในพื นทีจ่งัหวดัราชบรุี และหนว่ยงานที่ 
เกีย่วข้อง เพื่อติดตามความกา้วหนา้และปญัหาและอปุสรรคในการปรบัปรุงระบบก้าจดัขยะมลูฝอย 
(7) วนัที ่21 เม.ย.2558 จัดประชมุชี แจงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อ 
การกอ่สร้างศูนยก์้าจดัขยะรวมของจงัหวดั ณ อบต.รางบวั อ.จอมบงึ เพื่อชี แจงใหผู้น้า้ทอ้งถิน่ที่อยูโ่ดยรอบ 
ของทีต่ั งของโครงการฯ ใหม้ีความเข้าใจวตัถปุระสงค์ของโครงการและเพื่อความเรียบร้อยของการดา้เนินการ 



ในขั นตอนตอ่ไป ผลคอื ประชาชนในพื นที่คดัค้านมิเหน็ดว้ยกับการดา้เนนิการในพื นที่ 
(8) วนัที ่22 เมษายน 2558 จดักจิกรรมศกึษาดูงาน เรื่องรปูแบบการ 
จดัการขยะมลูฝอยโดยชมุชนอยา่งยัง่ยนื ใหก้บั อปท. ที่เปน็พื นที่นา้ร่องรปูแบบการจดัการขยะมลูฝอยที่ 
(9) วนัที ่27 เมษายน 2558 จดัประชุมเชงิปฏบิตัิการใหค้วามรูก้ารจดัการ 
ขยะมุง่เนน้การคดัแยกตั งแตต่น้ทาง ใหก้บั อปท. 50 แหง่ ที่ยงัไม่มบีรกิารเก็บขน 
(10) ดา้เนนิการตรวจสอบข้อมลูเดมิเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยของ 
อปท.ในพื นทีจ่งัหวดัราชบรุี รวมถงึ อปท./เอกชนเจา้ของสถานที่กา้จัดขยะมลูฝอยในพื นที่จงัหวดัราชบรุี ทั ง 
18 แห่ง และอยูร่ะหวา่งดา้เนนิการรวบรวมข้อมลูในพื นทีด่ว้ยแบบสา้รวจ เพื่อปรบัปรุงฐานข้อมลูการจดัการ 
ขยะมลูฝอย ป ี2557 ใหม้ีความสมบรูณแ์ละทันสมยั 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. อปท.มีงบประมาณจา้กัดในการปรับปรงุ/ฟื้นฟรูะบบ แนวทางแก้ไข คือ 
ขอรับการสนบัสนนุเครื่องจักรในการดา้เนินการฝงักลบจาก อบจ. 
2. อปท.และเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วข้อง ขาดความรูท้างเทคนิควชิาการ แนว 
ทางแก้ไข คือ จัดอบรม/ศึกษาดงูาน 
3. ขอใหก้รมการปกครองสว่นท้องถิน่ มีนโยบายใหทุ้กอปท.มีพื นทีจ่ดัเกบ็ 
ขยะอนัตรายและน้าสง่ศนูยร์วบรวมของอา้เภอ/จงัหวดั และให ้อบจ.สนบัสนนุงบประมาณค่าใชจ้า่ยในการ 
ขนสง่และกา้จดั 
4. ควรใหม้ีการออกกฎหมายบังคบัใหบ้ริษทัรบัผิดชอบรับซากผลติภัณฑ์ที ่
เป็นของเสยีอนัตราย ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี ่ฯลฯ กลบัไปกา้จดั 
ที่มา : ส้านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัราชบรุี ขอ้มูล ณ วันที ่15 มิถนุายน 2558 
ขอ้มลูจงัหวดัราชบรุสีนบัสนนุการตรวจราชการของนายกรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย หนา้ 69__ 


