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1. ประวัติความเป็นมา 
 มีช่ืออันเป็นมงคลย่ิง หมายถึง “ เมืองพระราชา ” ราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของประเทศ
ไทย จากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง
แห่งน้ีเป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีความรุ่งเรืองมาต้ังแต่อดีต จากหลักฐานทาง
โบราณสถานและโบราณวัตถุมากทําให้เช่ือได้ว่ามีผู้คนต้ังถิ่นฐานอยู่ในบริเวณน้ีต้ังแต่ยุคหินกลางตลอดจน
ได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทราวดีที่ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระยุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้เคยดํารงตําแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย ซึ่งในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์พบว่า เมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญ เป็นสมรภูมิการรบหลายสมัย โดยเฉพาะใน
สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ยกทัพมาต้ังรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายคร้ัง ครั้งสําคัญที่สุดคือ
สงครามเก้าทัพต่อมา พ.ศ. 2360 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
กําแพงเมืองใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่นํ้าแม่กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพ.ศ. 2437 ได้ทรงเปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาคโดยรวมหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่
ใกล้ชิดกัน ต้ังขึ้นเป็นมณฑล และได้รวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม  เมืองเพชรบุรี 
เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 เมือง ต้ังขึ้นเป็นมณฑลราชบุรี ต้ังที่บัญชาการมณฑล ณ ที่
เมืองราชบุรี ทางฝั่งขวาของแม่นํ้าแม่กลอง (ปัจจุบันคือศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่า) ต่อมาใน พ.ศ. 
2440 ได้ย้ายที่บัญชาการเมืองราชบุรี จากฝั่งซ้าย กลับมาต้ังรวมอยู่แห่งเดียวกับศาลาว่าการมณฑลราชุบรี 
ทางฝั่งขวาของแม่นํ้าแม่กลอง จนถึง พ.ศ. 2476 เมื่อได้มีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลทั้งหมด 
มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็นจังหวัดราชุบรีจนถึงปัจจุบัน  
 
2. สภาพท่ัวไปของจังหวัด 
 2.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 
  จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในภาคกลางด้านทิศตะวันตก  มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศพม่า  
โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนสันปันนํ้า  ระยะความยาว  73  กิโลเมตร  ชุมชนเมืองราชบุรี
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  100  กิโลเมตร  มีแม่นํ้าแม่กลองเป็นแม่นํ้าสายหลักไหลผ่านในเขตจังหวัด



 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม  สมุทรสาคร  และสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า 
 2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น  4  ลักษณะ  คือ 
 (1) พื้นท่ีภูเขาสูง  ได้แก่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่า  และเขต
แดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี  มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง  อุดมด้วยป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ      ป่าเต็งรัง  
และป่าไผ่   ในระดับความสูง  ต้ังแต่  200  เมตร  ถึง  1,100  เมตร   ในเขตอําเภอสวนผึ้ง  อําเภอบ้านคา  
และอําเภอปากท่อด้านตะวันตก 
 (2) พื้นที่ราบสูง  ได้แก่บริเวณถัดจากบริเวณเทือกเขามาทางด้านตะวันออก  จนถึง
ตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัด  มีลักษณะเป็นที่ราบสูง  และที่เนินลาด  มีแม่นํ้าภาชี  และลําห้วยสาขา  เป็น
สายนํ้าหลัก  สภาพเนื้อดิน  เป็นดินปนทรายมีการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูงถึงปานกลาง  
อยู่ในเขตอําเภอสวนผึ้ง   อําเภอบ้านคา   อําเภอจอมบึง   และด้านตะวันตกของอําเภอปากท่อ  อําเภอ
เมืองฯ  อําเภอโพธาราม  และอําเภอบ้านโป่ง 
 (3) ที่ราบลุ่ม  ได้แก่บริเวณสองฝั่งแม่นํ้าแม่กลอง   และด้านตะวันออกของพื้นที่
จังหวัด  เน้ือดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว  มีความอุดมสมบูรณ์   มีระบบชลประทานแม่กลอง
ใหญ่  ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  ได้แก่บริเวณเขตอําเภอบ้านโป่ง  อําเภอโพธาราม   อําเภอบางแพ  อําเภอเมือง
ฯ  และอําเภอปากท่อ 
 (4) ที่ราบลุ่มตํ่า  ได้แก่บริเวณตอนปลายของแม่นํ้าแม่กลองที่เช่ือมต่อกับจังหวัด
สมุทรสงคราม  อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล  1- 2  เมตร   ดินมีความสมบูรณ์  เหมาะแก่การทําสวนผักผลไม้ 
 2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่การที่มี
เทือกเขาตะนาวศรีบังไว้อยู่ ทําให้เป็นที่อบฝน คือ อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา และอําเภอจอมบึง ฝน
ส่วนใหญ่จะถกูพัดเลยไปตกในแถบลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง และด้านตะวันออกของพ้ืนที่จังหวัดอุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 13-38 องศาเซลเซยีส แต่ในฤดูหนาวบริเวณเชิงเขาหรือหุบเขาในพ้ืนที่อําเภอสวนผึ้ง และอาํเภอ
บ้านคาจะมีสภาพอากาศหนาวมาก เฉลี่ย 8-15 องศาเซลเซียส 
 2.4 ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้าํ 

(1) ทรัพยากรป่าไม้ มีพ้ืนที่ป่าเหลืออยู่ประมาณ  1,239,236 ไร่  หรือ  38.16%  
ของพ้ืนที่จังหวัด  ป่าไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่เขาและเทือกเขาตะนาวศรี 

(2) แหล่งน้ํา แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญ  ได้แก่   แม่นํ้าแม่กลองไหลผ่านจังหวัด
ราชบุรีในเขตอําเภอบ้านโป่ง   โพธาราม   เมืองฯ   และดําเนินสะดวก   รวมความยาวในเขตจังหวัด
ราชบุรี    67  กิโลเมตร   แม่นํ้าแควอ้อม  เป็นสาขาของแม่นํ้าแม่กลองในเขตอําเภอเมืองฯ   และอําเภอ
วัดเพลง  แม่นํ้าภาชี  ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีในเขตอําเภอบ้านคา   ไหลผ่านอําเภอสวนผ้ึง  



 

จังหวัดราชบุรี  มีคลองดําเนินสะดวกที่ขุดข้ึนในสมัยรัชกาลที่  4  เพ่ือเช่ือม       แม่
นํ้าท่าจีนกับแม่นํ้าแม่กลอง  โดยเร่ิมจากตําบลบางยาง  อําเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  ผ่านอําเภอ
ดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  บรรจบกับแม่นํ้าแม่กลองที่ตําบลบางนกแขวก  อําเภอบางคนฑี   จังหวัด
สมุทรสงคราม  มีความยาวตลอดลําคลอง  35  กิโลเมตร  และลําคลองสาขาอีกกว่า  200  คลอง 

(3) พื้นที่ในเขตชลประทานแม่กลองใหญ่ เขื่อนแม่กลอง  ซึ่งทดนํ้าแม่กลอง
ต้ังอยู่ในเขตอําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ก่อให้เกิดคลองส่งนํ้าสายใหญ่เพ่ือการเกษตร  การอุปโภค-
บริโภค   การเก็บกักนํ้า   การระบายนํ้า   ป้องกันนํ้าท่วม  ในเขตจังหวัดราชบุรีครอบคลุมพ้ืนที่   
868,680  ไร่   
 2.5 การเดินทาง 

(1) รถยนต ์   เส้นทางสายเก่า สายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านบางแค-
อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ราชบุรี เส้นทางสายใหม่ เส้นทางหลวงหมายเลข 338 จาก
กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี เข้าถนนเพชรเกษมบริเวณอําเภอนครชัยศรีก่อนถึงตัวเมือง 
นครปฐมประมาณ 16 กิโลเมตร จากน้ันใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี 

(2) รถโดยสารประจําทาง  บริษัท ขนส่ง จํากัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายใต้
ไปจังหวัดราชบุรีทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง นอกจากน้ีจากสถานีขนส่ง
ราชบุรีมีรถโดยสารไปยังจังหวัดใกล้เคียง คือ นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม และ เพชรบุรี 

(3) รถไฟ  การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลําโพง 
และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวันใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  
 2.6 ระยะทาง จากอําเภอเมืองไปยังอําเภอต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี 

อ.วัดเพลง 15 กิโลเมตร 
อ.ดําเนินสะดวก 50 กิโลเมตร 
อ.บางแพ 22 กิโลเมตร 
อ.โพธาราม 26 กิโลเมตร 
อ.บ้านโป่ง 42 กิโลเมตร 
อ.จอมบึง 30 กิโลเมตร 
อ.สวนผึ้ง 60 กิโลเมตร 
อ.ปากท่อ 22 กิโลเมตร 
อ.บ้านคา 57 กิโลเมตร 

 2.7 ถนน 
 จังหวัดราชบุรีมีหน่วยงานรับผิดชอบการสร้างถนน คือ แขวงการทางราชบุรี และ

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี มีระยะทางขึ้นทะเบียน 475.85 กิโลเมตร ทางลาดยาง 514.87 
กิโลเมตร ทางคอนกรีต 8.53 กิโลเมตร และสะพาน 6,015.36 กิโลเมตร 
  
 
 



 

สภาพทางการเมืองการปกครอง 
 

 เขตการปกครอง 
 จังหวัดราชบุรี แบ่งการปกครองเป็น 10 อําเภอ 104 ตําบล 25 เทศบาล และ 975 หมูบ้่าน 
 
ลําดับ อําเภอ พื้นที่  

(ตร.ก.ม.) 
ตําบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

เทศบาล 
(แห่ง) 

1 เมืองราชบุรี 418.481 22 165 4 
2 จอมบึง 864.855 6 91 2 
3 สวนผึ้ง 903.262 7 38 2 
4 ดําเนินสะดวก 184.744 13 88 2 
5 บ้านโป่ง 292.865 15 151 5 
6 บางแพ 141.235 7 45 2 
7 โพธาราม 392.096 19 122 6 
8 ปากท่อ 774.646 12 86 1 
9 วัดเพลง 40.873 3 29 1 
10 บ้านคา 906.326 3 40 0 
 
 อําเภอเมืองราชบุรี ประกอบด้วยตําบลท้ังหมด 22 ตําบล ดังน้ี หน้าเมือง เจดีย์หัก ดอนตะโก 
หนองกลางนา ห้วยไผ่ คุ้งนํ้าวน คุ้งกระถิน อ่างทอง โคกหม้อ สามเรือน พิกุลทอง นํ้าพุ ดอนแร่ หินกอง 
เขาแร้ง เกาะพลับพลา หลมุดิน บางป่า พงสวาย คูบัว ท่าราบ บ้านไร่  
 อําเภอจอมบึง ประกอบด้วยตําบลท้ังหมด 6 ตําบล ดังน้ี จอมบึง ปากช่อง เบิกไพร ด่านทับตะโก 
แก้มอ้น รางบัง 

อําเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วยตําบลท้ังหมด 7 ตําบล ดังน้ี สวนผึ้ง ป่าหวาย บ้านบึง ท่าเคย บ้านคา 
หนองพันจันทร์ ตะนาวศรี 

อําเภอดําเนินสะดวก ประกอบด้วยตําบลทั้งหมด 13 ตําบล ดังน้ี ดําเนินสะดวก ประสาทสิทธ์  
ศรีสุราษฎร์ ตาหลวง ดอนกรวย ดอนคลัง บัวงาม บ้านไร่ แพงพวย สี่หมื่น ท่านัด ขุนพิทักษ์ ดอนไผ ่

อําเภอบ้านโป่ง ประกอบด้วยตําบลท้ังหมด 15 ตําบล ดังน้ี บ้านโป่ง ท่าผา กรับใหญ่ ปากแรต 
หนองกบ หนองอ้อ ดอนกระเบ้ือง สวนกล้วย นครชุมน์ บ้านม่วง คุ้มพยอม หนองปลาหมอ เขาขลุง    
เบิกไพร ลาดบัวขาว 

อําเภอบางแพ ประกอบด้วยตําบลท้ังหมด 7 ตําบล ดังน้ี บางแพ วังเย็น หัวโพ วัดแก้ว ดอนใหญ่ 
ดอนคา โพหัก 

อําเภอโพธาราม ประกอบด้วยตําบลท้ังหมด 19 ตําบล ดังน้ี โพธาราม ดอนกระเบ้ือง หนองโพ 
บ้านเลือก คลองตาคต บ้านฆ้อง บ้านสิงห์ ดอนทราย เจ็ดเสมียน คลองข่อย ชําแระ สรอ้ยฟ้า ท่าชุมพล 
บางโตนด เตาปูน นางแก้ว ธรรมเสน เขาชะงุ้ม หนองกวาง 

อําเภอปากท่อ ประกอบด้วยตําบลท้ังหมด 12 ตําบล ดังน้ี ทุ่งหลวง วังมะนาว ดอนทราย    
หนองกระทุ่ม ปากท่อ ป่าไก่ วัดยางงาม อ่างหิน บ่อกระดาน ยางหัก วันดาว ห้วยยางโทน 



 

อําเภอวัดเพลง ประกอบด้วยตําบลท้ังหมด 3 ตําบล ดังน้ี เกาะศาลพระ จอมประทัด วัดเพลง 
อําเภอบ้านคา ประกอบด้วยตําบลท้ังหมด 3 ตําบล ดังน้ี บ้านคา บ้านบึง หนองพันจันทร์ 

 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี  
 

 ประชากร 
 จังหวัดราชบุรีมีจํานวนประชากร ณ 15 มีนาคม 2554 จํานวน 848,086 คน จําแนกเป็นชาย 
414,586 คน หญิง 433,500 คน จํานวนครัวเรือน 270,230 ครัวเรือน 
 
อําเภอ ประชากร 

(ชาย) 
ประชากร 
(หญิง) 

ประชากร 
ทั้งหมด 

ครัวเรือน 

เมืองราชบุรี 57,116 58,613 115,729 38,287 
จอมบึง 26,243 26,532 52,775 15,515 
สวนผึ้ง 19,987 18,055 38,042 11,599 
ดําเนินสะดวก 36,101 38,833 74,934 19,759 
บ้านโป่ง 45,676 49,340 95,016 30,137 
บางแพ 8,606 9,235 17,841 5,633 
โพธาราม 34,155 36,092 70,247 21,339 
ปากท่อ 24,004 25,097 49,101 15,258 
วัดเพลง 5,142 5,499 10,641 3,045 
บ้านคา 12,710 11,906 24,616 8,066 
 
ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง www.dopa.go.th  

(ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2554) 
 

 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินในจังหวัด 
 การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย 
 ส่วนราชการในระดับจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจําจังหวัด จํานวน 30 หน่วยงาน และหน่วยราชการบริหารส่วนกลาง จํานวน 66 หน่วยงาน 
 การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  
 เทศบาลเมือง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมอืงราชบุรี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง                

เทศบาลเมืองโพธาราม 
 เทศบาลตําบล 25 แห่ง  

  อําเภอเมืองราชบุรี 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลหลักเมือง เทศบาลตําบลเขางู 
เทศบาลตําบลห้วยชินสีห์ 

http://www.dopa.go.th/


 

  อําเภอบ้านโป่ง 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลท่าผา เทศบาลตําบลกระจับ     
เทศบาลตําบลห้วยกระบอก เทศบาลตําบลกรับใหญ ่

  อําเภอโพธาราม 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลบ้านเลือก เทศบาลตําบลหนองโพ 
เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน เทศบาลตําบลเขาขวาง เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ เทศบาลตําบลบ้านฆ้อง 

  อําเภอดําเนินสะดวก 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก               
เทศบาลตําบลศรีดอนไผ่ 

  อําเภอปากท่อ 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลปากท่อ 
  อําเภอจอมบึง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลจอมบึง เทศบาลตําบลด่านทับตะโก 
  อําเภอบางแพ 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลบางแพ เทศบาลตําบลโพหัก 
  อําเภอวัดเพลง 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลวัดเพลง 
  อําเภอสวนผึ้ง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลสวนผึ้ง เทศบาลตําบลชัฏป่าหวาย 

 องค์การบริหารส่วนตําบล 83 แห่ง  
  อําเภอเมืองราชบุรี 18 แห่ง ได้แก่ อบต.เจดีย์หัก อบต.ดอนตะโก อบต.คูบัว    

อบต.บ้านไร่ อบต.บางป่า อบต.คุ้งกระถิน อบต.คุ้งนํ้าวน อบต.นํ้าพุ อบต.หลุมดิน อบต.หินกอง       
อบต.สามเรือน อบต.หนองกลางนา อบต.ดอนแร่ อบต.ห้วยไผ่ อบต.เขาแร้ง อบต.ท่าราบ อบต.พิกุลทอง               
อบต.เกาะพลับพลา 

  อําเภอบ้านโป่ง 11 แห่ง ได้แก่ อบต.สวนกล้วย อบต.เบิกไพร อบต.หนองปลาหมอ 
อบต.คุ้งพะยอม อบต.เขาขลุง อบต.ดอนกระเบ้ือง อบต.หนองกบ อบต.นครชุมน์ อบต.บ้านม่วง       
อบต.ลาดบัวขาว อบต.หนองอ้อ อบต.ปากแรต 

  อําเภอโพธาราม 13 แห่ง ได้แก่ อบต.หนองกวาง อบต.เตาปูน อบต.ท่าชุมพล   
อบต.บางโตนด อบต.หนองโพ อบต.ชําแระ อบต.คลองตาคต อบต.ดอนทราย อบต.คลองข่อย         
อบต.สร้อยฟ้า อบต.เขาชะงุ้ม อบต.ธรรมเสน อบต.ดอนกระเบ้ือง 

  อําเภอดําเนินสะดวก 11 แห่ง ได้แก่ อบต.ดอนกรวย อบต.ดอนคลัง              
อบต.ประสาทสิทธ์ิ อบต.ดอนไผ่ อบต.ขุนพิทักษ์ อบต.บ้านไร่ อบต.ท่านัด อบต.ตาหลวง อบต.บัวงาม 
อบต.แพงพวย อบต.สี่หมื่น 

  อําเภอปากท่อ 10 แห่ง ได้แก่ อบต.ทุ่งหลวง อบต.หนองกระทุ่ม อบต.ดอนทราย 
อบต.ปากท่อ อบต.ป่าไก่ อบต.อ่างหิน อบต.วังมะนาว อบต.วัดยางงาม อบต.บ่อกระดาน อบต.ยางหัก 
อบต.ห้วยยางโทน 

  อําเภอจอมบึง 6 แห่ง ได้แก่ อบต.รางบัว อบต.ปากช่อง อบต.ด่านทับตะโก     
อบต.เบิกไพร อบต.จอมบึง อบต.แก้มอ้น 

  อําเภอบางแพ 4 แห่ง ได้แก่ อบต.วัดแก้ว อบต.หัวโพ อบต.ดอนใหญ่ อบต.ดอนคา 
  อําเภอวัดเพลง 3 แห่ง ได้แก่ อบต.เกาะศาลพระ อบต.วัดเพลง อบต.จอมประทัด 
  อําเภอสวนผึ้ง 4 แห่ง ได้แก่ อบต.สวนผึ้ง อบต.ป่าหวาย อบต.ท่าเคย             

อบต.ตะนาวศรี 
  อําเภอบ้านคา 3 แห่ง ได้แก่ อบต.บ้านคา อบต.บ้านบึง อบต.หนองพันจันทร์ 
  
 



 

 การเลือกต้ัง 
 จังหวัดราชบุรีมีเขตการเลือกต้ังแบ่งเป็น 2 เขต ประกอบด้วย 
 เขตการเลือกต้ังที่ 1 ประกอบด้วย อําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอ
บางแพ อําเภอจอมบึง 
 เขตการเลือกต้ังที่ 2 ประกอบด้วย อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอปากท่อ อําเภอวัดเพลง        
อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัด 
 

 อําเภอเมือง 
  พระปรางค์วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร : ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ชาวบ้านนิยม
เรียกว่า วัดหน้าพระธาตุ เป็นพระปรางค์เก่าแก่ที่สร้างด้วยอิฐฉาบปูนและมีฐานเป็นศิลาแลง จําลองแบบ
มาจากนครวัด          

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี : เป็นสถานที่แสดงแหล่งประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการของ
ชาวจังหวัดราชบุรี ต้ังแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบัน ความเป็นมาของการสร้างบ้านแปงเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัย 
รวมถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุ ร่องรอยของอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาวพ้ืนเมือง 

 เมืองโบราณคูบัว : ต้ังอยู่ที่ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ไปทางทิศใต้ประมาณ 8 กม. เป็นอาคารพุทธศาสนาเน่ืองในลัทธิมหายานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่ง 

 ค่ายภาณุรังษี : เป็นที่ต้ังของกรมทหารช่าง ริมแม่นํ้าแม่กลอง มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ
ดังน้ี 

  ศาลเจ้ า พ่อหลัก เมือง   เ ป็นหลัก เมืองที่ ต้ั งขึ้ น ในสมัย รัตนโกสินทร์  โดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองเดิมไปต้ัง
ทางฝั่งตะวันออกแม่นํ้าแม่กลอง  

  พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ทหารช่าง รวมท้ังยุทโธปกรณ์และเครื่องมือเคร่ืองใช้ในอดีต  

 สถานที่ท่องเที่ยวภายในค่ายบุรฉัตร 
  เทือกเขางู  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กม. ในตําบลเกาะพลับพลา อําเภอ

เมือง บริเวณเทือกเขาเป็นที่ต้ังของปูชนียสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิและเก่าแก่ที่สุดของจังหวัด  
  ถ้ําระฆัง  เป็นถํ้าหินปูน ต้ังอยู่บนเขาพญาปราบที่อยู่ในเทือกเขางู เป็นที่ประดิษฐาน

ของพระพุทธสยัมภู และศาลเจ้าพ่อพญาปราบ ภายในถ้ํามีหินย้อยเป็นรูประฆัง ปัจจุบันมีค้างคาวอาศัยอยู่
จํานวนมาก 

 เขาแก่นจันทร์ : ต้ังอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 2 กม. บริเวณเชิงเขา
เป็นที่ต้ังของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 บนยอด
เขาสูงประมาณ 141 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เป็น 1 ใน 4 องค์ 
ของพระสี่มุมเมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึน
แล้วนําไปประดิษฐาน ณ เมืองรอบพระนคร ได้แก่ จังหวัดราชบุรี ลําปาง สระบุรี และพัทลุง 

 
 สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน : ต้ังอยู่ตําบลดอนตะโก ถนนเพชรเกษม อําเภอเมืองราชบุรี 

บริเวณเชิงเขาแก่นจันทร์ เป็นที่ต้ังของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 ปัจจุบันจังหวัดได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกกําลังกายของประชาชนทั่วไป 

 เขาวัง : อยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เดิมเรียก เขาสัตตนาถ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริ
ยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) ครั้งดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ได้สร้างพระราชวังขึ้นบนภูเขาแห่งน้ี 
เพ่ือให้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2414 



 

  วัดหนองหอย : เป็นที่ต้ังของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม หรือ   พระแม่
กวนอิมบนยอดเขา ตําบลเขาแร้ง อําเภอเมืองราชบุรี ห่างจากตัวจังหวัด 12 กม. ไปทางถนนสายเขางู – 
เบิกไพร  
  วัดอรัญญิกาวาส : จากถนนเขางูเลี้ยวขวา ตรงไปพบส่ีแยกถนนเพชรเกษม ตรงขึ้นไปอีก
ประมาณเกือบ 3 กม. จะเห็นองค์ปรางค์วัดอรัญญิกาวาสต้ังเด่นสง่าแต่ไกล 

 
 อําเภอดําเนินสะดวก 

  ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก : อยู่ติดกับถนนสุขาภิบาล 1 มีอาณาบริเวณตลอดคล้องต้นเข็ม ปาก
คลองด้านที่บรรจบกับคลองเฮียกุ่ย จะมีร้านขายของที่ระลึกต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก ตลาดนํ้าเป็นวัฒนธรรม
ของชาวบ้านที่ค้าขายกันทางน้ํา โดยใช้เรือพายเล็กๆ เป็นพาหนะติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าต้ังแต่เช้ามืดจน
ใกล้เที่ยงวัน 
  ตลาดนํ้าดําเนินฯ เก่า (คลองลัดพลี) : อยู่ในเขตตําบลดําเนินสะดวก หน้าวัดราษฎร์เจริญ
ธรรม บริเวณน้ีเคยเป็นตลาดนํ้าด้ังเดิม ซึ่งได้สูญหายไปเมื่อหลายปีก่อน กระท่ังทางจังหวัดราชบุรีได้
ร่วมมือร่วมใจกับประชาชน รื้อฟ้ืนคืนชีวิตให้กับตลาดน้ําแห่งน้ีอีกครั้ง ล่องคลองลัดพลี ชมวิถีชนแปดเผ่า 
สัมผัสตลาดน้ําเก่า ชิมของอร่อยเมืองดําเนิน 

 
 อําเภอโพธาราม 

  วัดขนอนหนังใหญ่ : ต้ังอยู่ตําบลสร้อยฟ้า อําเภอโพธาราม เป็นวัดที่มีการจัดแสดงหนังใหญ่
และมีพิพิธภัณฑ์เคร่ืองใช้ของโบราณ 
  ค่ายหลวงบ้านไร่ : ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 19 กม. อยู่ในตําบลคลองตาคต อําเภอโพ
ธาราม เคยเป็นที่ต้ังของค่ายลูกเสือในรัชการที่ 6  
  วัดคงคารามและจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม : ต้ังอยู่ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม 
เป็นวัดมอญ ภายในอุโบสถวัดคงคารามมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ละเอียดอ่อนสวยงาม ถ่ายทอดตาม
ต้นแบบที่มีชีวิตจริงและภาพพุทธประวัติตอนต่างๆ  

 
  วัดเขาช่องพรานและค้างคาวเขาช่องพราน : ต้ังอยู่หมู่ที่ 2 ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม มี
ถ้ําที่เกิดจากหินปูน สูงจากพ้ืนประมาณ 30 เมตร ปากถํ้ากว้างประมาณ 2 เมตร สิ่งสําคัญคือ มีค้างคาวตัว
เล็กๆ เข้าไปอยู่อาศัยจํานวนนับร้อยล้านตัว จนพลบค่ําประมาณ 18.00 น. ของทุกวัน จะเห็นภาพค้างคาว
นับล้านๆ ตัว บินออกจากถํ้าเป็นริ้วขบวนนานนับช่ัวโมง เป็นภาพสวยงามและแปลกตา จวบจนฟ้าสาง ฝูง
ค้างคาวจึงบินกลับเข้าถ้ํา 

 
 อําเภอบ้านโป่ง 

  สระนํ้าโกสินารายณ์ : จากหลักฐานการค้นคว้าทางโบราณคดีแสดงว่าเคยเป็นเมืองโบราณมา
แต่สมัยเก่า ซึ่งได้ขุดพบพระกรของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ทําด้วยหินทรายแดง 5 พระกรถือคัมภีร์ 
ลูกประคํา และดอกบัวกับพระบาทของพระโพธิสัตว์คู่หน่ึง ซึ่งปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติราชบุรี รวมถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุร่องรอยอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมของชนพ้ืนเมือง 



 

  วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วง : ต้ังอยู่ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง เป็นวัดที่มีหน้า
บันพระอุโบสถเป็นปูนป้ันลวดลายเรขาคณิตระบายสีคล้ายรูปมังกร พระอุโบสถวัดม่วงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 
2427 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ภายในมีพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านวัดม่วง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเร่ืองราวเก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิตวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น จัดแสดงโบราณวัตถุ คัมภีร์ใบลาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ  
  บึงกระจับ : มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอําเภอบ้านโป่ง และอําเภอโพธาราม แต่สะดวกที่จะ
เดินทางเข้าไปทางอําเภอบ้านโป่ง เส้นทางเบิกไพร – เขางู แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามคลองชลประทาน ซึ่งอยู่
ห่างจากตัวอําเภอประมาณ 10 กม. บึงกาจับแห่งน้ีเป็นบึงนํ้าและแหล่งเพาะพันธ์ุปลานํ้าจืดขนาดใหญ่
ที่สุดในภาคตะวันตก 

 
 อําเภอจอมบึง 

  ถ้ําเขาบิน : อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กม. ตามเส้นทางสายราชบุรี – จอมบึง แยก
ซ้ายจากถนนใหญ่เข้าไปอีกประมาณ 2 กม. ภายในถํ้าเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และมีบ่อนํ้าแร่
ลึกประมาณ 1 เมตรที่ไม่เคยเหือดแห้ง ชาวบ้านเช่ือกันว่าศักด์ิสิทธ์ิ 
  สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง และสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง : ห่างจากตัวจังหวัด
ราชบุรีประมาณ 25 กม. ตามเส้นทางสายราชบุรี – จอมบึง ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาประทับช้างในเขตอําเภอ
เมืองราชบุรี และอําเภอจอมบึง พ้ืนที่ประมาณ 1,267 ไร่ มีต้นไม้ พรรณไม้ต่างๆ ตามเร่ืองราวในวรรณคดี
ไทย สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ร่มร่ืนปลูกเป็นสัดส่วนและตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เป็น
แหล่งเพาะเลี้ยงแพร่พันธ์ุสัตว์ป่าต่างๆ โดยเฉพาะเสือโคร่ง เหมาะสําหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
  ถ้ําจอมพลและสวนรุกขชาติ : อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กม. ตามเส้นทางสาย
ราชบุรี – จอมบึง อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เดิมช่ือถ้ํามุจลินทร์ สภาพเป็นป่า
ธรรมชาติ มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก กรมป่าไม้ได้จัดเป็นสวนรุกขชาติ เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

 
 อําเภอสวนผึ้ง 

  เขากระโจม : ต้ังอยู่ในตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผ้ึง ห่างจากตัวเมืองราชบุรี 80 กิโลเมตร เป็น
พ้ืนที่ที่สูงที่สุดในจังหวัดราชบุรี ประมาณ 1,045 เมตร จากระดับนํ้าทะเล การเดินทางสู่ยอดเขาต้องใช้
พาหนะขับเคล่ือน 4 ล้อ สองข้างทางยังเป็นป่าเขาที่สภาพสมบูรณ์ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและพบ
กล้วยไม้ป่าหลากหลายอยู่ทั่วไป ทัศนียภาพโดยรวมคล้ายป่าทางภาคเหนือ บนจุดสูงสุดเป็นเส้นแบ่งเขต
แดนประเทศไทยกับประเทศพม่า มีลานกว้างสําหรับกางเต็นท์พักแรม สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบ
บริเวณ ระหว่างทางมีนํ้าตกผาแดง จุดพักชมวิว และทางเดินศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม 
  โป่งยุบ : อยู่ในท้องที่ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 60 กม. ตาม
เส้นทางสายราชบุรี – สวนผึ้ง (ทางหลวงหมายเลข 3087) แยกซ้ายประมาณหลักกิโลเมตรที่ 27 เข้าไปอีก 
5 กิโลเมตร เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมยากในเน้ือที่ประมาณ 10 ไร่ แผ่นดินยุบตัวลงและถูกนํ้า
กัดเซาะดิน ทําให้เกิดเป็นหน้าผาสูงชันเป็นหลุมเป็นบ่อ ลักษณะคล้ายกับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่ 
  นํ้าตกบ่อหวี : ต้ังอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผ้ึง เป็นนํ้าตกที่มีความเป็น
ธรรมชาติอยู่มาก 



 

  ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ (สวนป่าสิริกิต์ิ) : เป็นแหล่งรวมพรรณไม้
นานาชนิด มีสัตว์ป่าและลําธาร มีแก่งหินขนาดใหญ่ช่ือ แก่งส้มแมว กลางลํานํ้าภาชี 
  นํ้าตกผาชลแดน : ต้ังอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ที่ยังคงสภาพธรรมชาติอยู่มาก และนํ้าตกในแต่ละช้ันมีความสวยงามไม่เหมือนกัน 
เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติ 
  นํ้าตกห้วยผาก : อยู่ก่อนธารนํ้าร้อนบ่อคลึงประมาณ 1 กม. มีทางแยกซ้ายเข้าไปทางวัดห้วย
ผาก ประมาณ 1 กม. เป็นนํ้าตกสายเล็กๆ เชิงเทือกเขาตะนาวศรี ความสูงของช้ันนํ้าตกสามารถเดินเที่ยว
ชมได้ 
  ธารนํ้าร้อนบ่อคลึง : ต้ังอยู่ในเขตอําเภอสวนผ้ึง เลยที่ว่าการอําเภอสวนผึ้งไปประมาณ 15 
กม. ในที่ดินของเอกชน เป็นธารนํ้าร้อนที่ไหลออกจากซอกหินเชิงเขาตะนาวศรี มีความร้อนประมาณ 50 
– 57 องศาเซลเซียส นับเป็นธารนํ้าร้อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด 
  อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 
ต้ังอยู่ที่บ้านห้วยผาก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง อยู่ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 
132,905 ไร่ จัดต้ังขึ้นตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2538 โดยมีวัตถุประสงค์คือ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า สํารวจสภาพทางสังคม ทางกายภาพ และทาง
ชีวภาพ เพ่ือจัดทําเป็นแหล่งความรู้ และเผยแพร่ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน และประยุกต์
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตต่อไป 
  นํ้าตกเก้าโจน หรือนํ้าตกเก้าช้ัน : ต้ังอยู่ที่บ้านผาปก อยู่ถัดจากธารนํ้าร้อนบ่อคลึงไป 3 กม. 
จากลานจอดรถซึ่งอยู่ด้านล่าง เดินด้วยเท้าอีกประมาณ 500 เมตร ถึงบริเวณตัวนํ้าตกตอนล่างของลําห้วย
บ่อคลึง บริเวณเทือกเขาตะนาวศรีมีนํ้าตกเก้าโจนหรือนํ้าตกเก้าช้ัน เป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ที่สูง 9 ช้ัน ต้ังอยู่
ในหุบเขาที่สมบูรณ์ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ระยะทางเดินจากช้ันล่างถึงช้ันบนประมาณ 2 กม. ใช้เวลา
ประมาณ 2 – 3 ช่ัวโมง 

 ฟาร์มกล้วยไม้ - ลันดา อยู่ถัดจากอุทยานธรรมชาติวิทยาไปไม่ถึง 1 กม. เป็นสวนกล้วยไม้
เอกชน มีพันธ์ุกล้วยไม้จําพวก แวนด้า ไว้จําหน่าย                  

 พิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือ สวนภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรือนไทยประยุกต์จากหน้าสถานีตํารวจ
สวนผึ้งแยกไปประมาณ 2 กม. ผ่านวัดสวนผึ้งแล้วแยกขวาไปอีกจนข้ามสะพานก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ทาง
ซ้ายมือมีพ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ รวบรวมวัตถุโบราณสยามในอดีต รวมท้ังมีรถม้า พันธ์ุไม้ดอก ไม้ประดับ
ของไทยชนิดต่าง ๆ เช่น ดอกมณโฑ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเคร่ืองแบบให้ทํา
จดหมายก่อนล่วงหน้า นอกจากน้ียังมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว 

                                        
 อําเภอปากท่อ 

  อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน : ต้ังอยู่ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และบางส่วนของกิ่ง
อําเภอบ้านคา มีพ้ืนที่ 136,250 ไร่ ภูมิประเทศ เป็นหุบเขาตะนาวศรีสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าต้นนํ้า
ของห้วยแม่ประจัน จัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สวยงามและสําคัญแห่งหน่ึงของจังหวัด ประกอบไปด้วย 
นํ้าตกแม่ประจัน พุนํ้าร้อนบ้านบึงที่สวยงาม ลําห้วยตลอดแนว อ่างเก็บนํ้าที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ แนวป่าเขา
เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เที่ยวศึกษาธรรมชาติ มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูแลอํานวยความสะดวก 

http://thai-tour.com/thai-tour/Central/rachburi/data/place/pic_phavothai.htm


 

 อําเภอบางแพ 
  อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม : ต้ังอยู่ในตําบลบางแพ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดต้ังขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2549 
ภายในบริเวณอุทยานจัดแสดงหุ่นข้ีผึ้งบุคคลสําคัญที่ประกอบคุณงานความดี รวมทั้งงานศิลปะเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่ทรงคุณค่าของไทย โดยการนําเสนอแบบผสมผสานกลมกลืนกับลักษณะที่เป็น
ธรรมชาติและบรรยากาศแบบไทย 

 อําเภอวัดเพลง 
  วัดเกาะศาลพระ : ต้ังอยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 10 กม. มีเน้ือที่ประมาณ 35 ไร่ 
ด้านหน้าวัดต้ังอยู่ริมฝั่งขวาของแม่นํ้าแควอ้อม ด้านหลังอยู่ติดกับโรงเรียนประชาบาลและถนนสายราชบุรี 
– วัดเพลง วัดเก่าแก่วัดหน่ึงไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่พอสันนิษฐานได้จากศิลปะลวดลายไทยที่ซุ้ม
ประตูและหน้าบันอุโบสถหลังเก่า ว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือต้นรัตนโกสินทร์ 
  โบราณสถานโคกวิหาร : ต้ังอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลเกาะศาลพระ มีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ 
โบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่เป็นรูปปั้นรูปใบหน้าบุคคลและเศียรพระพุทธรูปและเทวดา 
  โบราณสถานโคกนายผาด : ต้ังอยู่หมู่ที่ 1 ตําบลเกาะศาลพระ  
  โบสถ์คริสต์พระหฤทัยวัดเพลง : ต้ังอยู่ริมคลองแควอ้อม มีอายุกว่า 100 ปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 
 
 
1.ทบทวนการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมจังหวัดราชบรุี  
 จากข้อมูลขา้งตน้ จังหวัดราชบุรีไดท้บทวน วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมจังหวัดราชบรุ ีดังนี ้
              1.1 ดา้นเศรษฐกิจ 

1.1.1 จุดแขง็ 
1) มีตลาดกลางเกษตร จํานวน 2 แห่ง (ตลาดศรีเมืองและเพชรเมืองราช) ที่สามารถ

ระบายสินค้าไปสู่ภาคต่างๆได้เป็นอย่างดี 
2) มีระยะทางระบบการขนส่งที่สะดวก และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ(100 กิโลเมตร) 
3) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร และอาหารทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ

เล็กเป็นจํานวนมาก สามารถรองรับวัตถุดิบด้านการเกษตรในพ้ืนที่ได้ 
4) ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น พืช ผัก ผลไม้ กล้วยไม้ ด้านปศุสัตว์เช่น สุกร 

โคนม  
5) มีสินค้าOTOP ระดับ 5 ดาว จํานวนมาก เป็นอันดับ ที่ 4 ของประเทศ  
6) มีแหล่งท่องเทีย่วที่หลากหลายครอบคลุมทกุประเภท รวมท้ังมีวัฒนธรรมพ้ืนเมือง ภูมิ

ปัญญา ที่เป็นต้นทุนในการสง่เสริมการท่องเที่ยวและการผลิตด้านอ่ืนๆ 
7) มีหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพแรงงานระดับภาคในพ้ืนที่ สามารถพัฒนา แรงงาน

สนับสนุนภาคการผลิตได้ 
1.1.2 จุดอ่อน 
1) มูลค่าผลผลิต ต่อพ้ืนที่การเพาะปลูก ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในขณะที่ จังหวัดใน

กลุ่มเดียวกัน มีมูลค่าผลผลิตสูงกว่ามูลค่าเฉลี่ยของประเทศ  
2) เกษตรใช้สารเคมีในการผลิตสินค้า เกษตรปริมาณมาก ทําให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน

อาหารปลอดภัย 
3) ผลตอบแทนจากการทําเกษตรอินทรีย์ยังไม่จูงใจให้เกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิต 
4) ขาดการจัดการนํ้าเสีย เป็นสาเหตุต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน  GAP  

ย่ังยืน 
5) ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร 
6) การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการด้านการตลาดในด้านท่องเที่ยวยังขาดการ

ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
7) ผู้ประกอบการขาดทักษะในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
8) ขาดปัจจัยในด้านอัตลักษณ์ (ภาพลักษณ์ เสน่ห์) ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
9) สถานที่พักสําหรับนักท่องเที่ยวมีขนาดเล็ก ยังไม่สามารถรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่

ได้ 
1.1.3 โอกาส 
1) มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชน ในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 



 

2) รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเน่ืองในลักษณะกองทุนต่างๆ 
 
3) มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างต่อเน่ืองโดยฝ่ายวิชาการภาครัฐและ

สถาบันการศึกษา 
4) รัฐบาลมีการสง่เสริมให้ประชาชน ท่องเที่ยวภายในประเทศ ทําให้จังหวัดราชบุรีได้รับ

ประโยชน์ เน่ืองจากมีระยะทางห่างจากกรุงเทพไม่มากนัก 
5) กลุ่มจังหวัดมีทศิทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเช่ือมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด ทํา

ให้นักท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดสามารถเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดมากขึ้น 
6) รัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพ่ือการส่งออก 
1.1.3 อุปสรรค 
1) ปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก และโรคระบาด มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ภายในประเทศและผลิตอาหารเพ่ือการส่งออก 
2)   ราคาปัจจยัการผลิตสูงข้ึนทําให้การผลติสินค้าด้านการเกษตรมีต้นทนุสูง 

              1.2 ดา้นสังคม 
1.2.1 จุดแขง็ 
1) ชุมชนมีความตระหนักมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยวิธีของชุมชนเอง 
2) ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่ดี 
3) ประชาชนฐานะที่เหมาะสม พอเพียงต่อมีงานทําและรายได้  
4) วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นที่ทุกชนเผ่าใหก้ารยอมรับและส่งเสริมการสบืทอด 
5) การมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดราชบุรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคกลางและ

ระดับประเทศ 
1.2.2 จุดอ่อน 
1) ปัญหาด้านคุณคุณภาพชีวิตและครอบครัวสงูกว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตและครอบครัว

ของภาคกลาง และค่าเฉลี่ยของประเทศ 
2) ปัญหาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สนิที่ยังไม่ลดลง 
3) เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการดํารงชีวิตชีวิตที่ไม่เหมาะสม   
4) เด็กนักเรียนส่วนใหญม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

ภาษาไทย ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
5) บุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญวิชาหลัก ในระบบการศึกษาที่ไม่เพียงพอ 
6) ชุมชนยังมีปัญหาด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี  
7) สังคมในปัจจุบันมีจิตสาธารณะไม่เพียงพอ ทําให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
8) การละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ทําให้ขาดวินัยทางสังคม  
9) การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการปรับทิศทางของสังคมท่ี

เหมาะสมยังไมเ่พียงพอ 
10) มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และยังมีสถิติการจับกุมที่ไม่ลดลง 

               
1.2.3 โอกาส 



 

1) นโยบายรัฐบาล กําหนดให้ทกุฝ่ายเร่งสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 

              1.3 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.3.1 จุดแขง็  

1) สภาพพ้ืนทีม่ีลุ่มนํ้า เหมาะสมกับภาคเกษตร และมทีรัพยากรธรรมชาติ
หลากหลายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

1.3.2  จุดอ่อน  
1) พ้ืนที่บางสว่นมีปัญหาฝุ่นละออง 
2) พ้ืนที่ป่าไมถู้กบุกรุก 
3) พ้ืนที่บางสว่นมปัีญหาคุณภาพนํ้า 

1.3.3 โอกาส 
1)  กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กําลังเป็นที่นิยม ทําให้พ้ืนที่ป่าไม้ ลุม่นํ้า ตาม
ธรรมชาติของจังหวัดสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

1.3.4 อุปสรรค 
1) ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของจังหวัด เช่น ขาดน้ํา ไฟป่า  

1.4 ด้านความม่ันคง 
      1.4.1 จุดอ่อน 
 1)เป็นพ้ืนที่ติดชายแดนและเป็นทางผ่านการลําเลียงยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย 
          2) มีเรือนจําพิเศษที่ควบคุมผู้ต้องขังยาเสพติดที่มีโทษสูงต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 
          3) มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าบริเวณแนวชายแดนในการประกอบธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยว 
          4) มีการขยายตัวของชุมชนเข้าไปในพ้ืนที่ป่าบริเวณแนวชายแดนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
          5) ขาดการกําหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าให้ชัดเจน      

6) การรับรู้ข่าวสารจากสื่อและกลุ่มบุคคลมี่มุ่งหวังผลทางลบเกี่ยวกับสถาบันสําคัญของ
ชาติ 
7) โรงงานอุตสาหกรรมทีม่ีความต้องการแรงงานมาก 
8) มศีูนย์พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบต้ังอยู่(บ้านถ้ําหิน)ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย 
9) ประชาชนไม่มีความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
10) ประชาชนขาดอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ 
 
 

       1.4.2 จุดแข็ง 



 

1) มีการบูรณาการงานและมีความเข้มงวดในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
          3) มศีนูย์วิวัฒน์พลเมืองในการป้องกันและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที ่
          4) ภาครัฐมีกิจกรรมสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กลุ่มมวลชน
แนวชายแดนอย่างต่อเน่ือง 

5) ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ 
6) มีกองกําลังต้ังอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนสามารถเฝ้าระวังได้อย่างครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ 
 7) มศีูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในพ้ืนที่ 
          8. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้ความสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัย
ธรรมชาติ 

1.4.3 โอกาส 
1) รฐับาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการเทิดทูนสถาบัน 

 2) ทุกภาคส่วนให้ความสําคญัต่อสถาบันสาํคัญของชาติ 
 3) รฐับาลและนักวิชาการมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะทําให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารและเกดิความตระหนักมากขึ้น 
 4) มีนโยบายและเปิดโอกาสให้ราษฎรที่ทํากินและอาศัยในพื้นที่อยู่ร่วมกับป่าโดยปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
     5) พ้ืนที่จงัหวัดราชบุรีไม่อยู่ในพ้ืนที่เสยีงอย่างรุนแรงด้านภัยธรรมชาติ 
1.4.4 อุปสรรค 

           1)ผู้ค้ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการจําหน่าย/ขนส่ง ยาเสพติดตลอดเวลา 
                     2)เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนมีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
                     3)การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้แนวชายแดนมีผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุน  

   4)ไมส่ามารถพยากรณ์การเกิดภัยทางธรรมชาติได้  
   5)ความต้องการแรงงานไร้ฝีมือจากแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการเน่ืองจาก
ค่าจ้างตํ่า  
   6)เยาวชนขาดการรับรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยทําให้ไม่เข้าใจในการดํารงไว้ซึ่ง
สถาบันของชาติ 

     จากการทบทวนสภาพแวดล้อมจังหวัดราชบุรี  ไม่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
ทั้งในด้านการลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าการการผลิต เช่น การสร้างคุณภาพและมาตรฐานด้านการผลิต
อาหารปลอดภัย การเพ่ิมมูลค่าสินค้า OTOP   ตลอดจนการใช้ต้นทุนทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือการ
สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น   



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
 
 

  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดราชบุรี การพิจารณาศักยภาพและสภาพปัญหา
ของจังหวัดราชบุรี จึงกําหนดเป้าหมาย พันธกิจ เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาการพัฒนาจังหวัด
ราชบุรี ดังน้ี  

 วิสัยทศัน์  

               “  ผู้นําเกษตรปลอดภัย  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้าง
รายได้  ” 

  พนัธกิจจังหวัด 

 1. ดําเนินการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด     
 2.พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม  ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นเมืองที่น่าอยู่     

  ประเด็นยุทธศาสตร ์

      ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 1 พฒันาสนิค้าเกษตรปลอดภัย เพิม่รายได้จากการทอ่งเที่ยวและผลผลติ
เชิงสร้างสรรค ์

  ให้ความสําคญักับการดําเนินการยกระดับการผลิตสินค้าจงัหวัดราชบุรี โดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและยกระดับความเช่ียวชาญ แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ โดยการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต การใช้พลังงานทดแทน พัฒนามาตรฐานการผลิต  ให้สินค้าและบริการที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี 
เป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค เช่น สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  สนิค้าบริการและการ
ท่องเที่ยว   ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์(Creative Economy)โดยการสนับสนุน
บุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมทีักษะทางศิลปะในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า การใช้องค์ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้า OTOP  งานฝีมือและหัตถกรรม   ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน   และงานสถาปัตยกรรม 

 เป้าประสงค์  
  1.สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 



 

   ตัวชี้วัดและเปา้หมายการพฒันา (KPI/Targets) 
              1.แปลง/ฟาร์ม ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP/มาตรฐานฟาร์ม จํานวน 6,000 
แปลง/ฟาร์ม 
              2.เพ่ิมคุณค่า/ผลผลิตที่สําคญัเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ผลิต 
                       3.ต้นทุนการผลิตสามารถลดได้ในการผลิตข้าวเคร่ืองเคลือบดินเผาและOTOPร้อยละ 
10 
                       4.ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าชุมชน ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการ ขึ้นทะเบียน 

                       5. จํานวนสินค้าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการส่งเสริม จํานวน 20 ชนิดสินค้า 
                       6. ร้อยละการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20 
                       7. มลูค่าการผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวในระยะ4 ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 8  
              8.ร้อยละของผลผลิตที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย(ร้อยละ80) 
    9.รายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30  
  กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา 
  1.พัฒนาทักษะเพ่ือการผลิตที่ได้มาตรฐานคุณภาพ  
  2.ส่งเสริมการลดต้นทุน และพัฒนาพลังงานทดแทน   
  3.ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์   
   4.พัฒนาและขยายการตลาด 
                     5.พัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
 
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2   พฒันาสังคมคณุธรรมและชุมชนเข้มเข็ง    

  ให้ความสําคญักับการดําเนินการส่งเสริมให้มีการน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการดํารงชีวิต การสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็งพ่ึงตนเองได้ องค์กรชุมชนมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้  มีสุขภาวะเหมาะสม การบังคับใช้กฎหมายทั่วถึง
และเป็นธรรม สร้างวินัยทางสังคม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาการว่างงาน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ในกลุ่มเสี่ยง 

เป้าประสงค์  



 

1.ลดปัญหายาเสพติดและสถิติการเกิดอาชญากรรม 
  2.ประชาชนมีวินัยทางสังคมและสมานฉันท์                                     
          3. เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน เข้มเข็งมีภิคุ้มกันและพ่ึงตนเองได้ 
          4.ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์ จปฐ. 

 
ตัวชี้วัดและเปา้หมายการพฒันา (KPI/Targets) 
 1.จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนทีมีการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ30 
          2.หมูบ้่าน/ชุมชนที่มีแผนแม่บทชุมชน  ร้อยละ 50 
          3.ประชากรท่ีอายุเกิน 15 ปีที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ร้อยละ 60  
          4.จํานวนคดีที่ขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว ลดลงร้อยละ 20  
          5.จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้บริการคอมพิวเตอร์  มีระบบการ
ควบคุมการเลน่เกมส์ของเด็กและเยาวชน ร้อยละ 100  
         6.จํานวนผู้เดือดร้อนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามแผนแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ร้อยละ 80 
         7. เร่ืองร้องเรียนได้รับการแก้ไขและเรื่องยุติได้ ร้อยละ 60 
         8. การจับกุมผู้กระทําผิดในแต่ละกลุม่คดีที่เกิด ร้อยละ 30   
         9. ประชาชน/เยาวชน ที่ได้รับการสร้างความตระหนักเก่ียวกับโทษของยาเสพติด 
        10.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยที่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   
        11.ประชาชนได้รับการส่งเสริมแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 

 กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา 
          1.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          2.ส่งเสริมวินัยสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย  
                   3.พัฒนา  เด็ก เยาวชน  ครอบครัวชุมชน ให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   4.ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพ และ ศลิปวัฒนธรรมให้แก่ ครอบครัวและชุมชน 
                   5.พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมคุณภาพชีวิตแรงงาน 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาความอดุมสมบูรณแ์ละคณุภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
                            ให้เปน็เมืองน่าอยู่ 

  ดําเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่
สีเขียว  การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย  ลดมลพิษทางนํ้า ทรัพยากรถูกใช้อย่างย่ังยืนรู้คุณค่า  ปรับ
สภาพแวดล้อมและภูมิทศัน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่    

 เปา้ประสงค์  



 

1. พ้ืนที่สีเขียวและการรักษาป่าต้นนํ้าและป่าชุมชน เพ่ิมขึ้น 
2. คุณภาพนํ้า อากาศ และขยะมูลฝอย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน                                     
3. เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองที่เหมาะสม 
4. มีความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพย่ิงข้ึน 

   ตัวชี้วัดและเปา้หมายการพฒันา (KPI/Targets) 
  1.พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ต้นนํ้าลําธารไม่ลดลงจากภาพถ่ายดาวเทียม  
                     2.จํานวนต้นไม้ที่มีการปลูกใหม่ 84,000 ต้น 
  3.จํานวนแม่นํ้า/คลอง ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพนํ้า 12 แห่ง 
                     4.ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกาํจัด ณ ปีฐาน ลดลง ร้อยละ 40 
                    5.ฟาร์มปศุสัตว์ได้รับการแก้ไขปัญหาการกําเนิดมลพิษทางนํ้าร้อยละ 20 
                     6.ระดับความสําเร็จในการสร้างความหลากหลายและและความสมดุลทางชีวภาพ  
                     7.ร้อยละของแหล่งกําเนิดมลพิษ ทางน้าํและอากาศ ได้รับการแก้ไขเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 
    กลยทุธ ์
  1.การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและคุณภาพนํ้า 
  2.ส่งเสริมการการเพ่ิมพ้ืนที่สเีขียวและ ธนาคารต้นไม้ 
                     3. การสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วม 
                     4.ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์เมืองที่เหมาะสม   
  5.ส่งเสริมความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4    ความม่ันคง  

  เปา้ประสงค ์

1. ลดปัญหายาเสพติดและสถิติการเกิดอาชญากรรม 
2. ลดการบุกรุก ฟ้ืนฟู และเพิ่มพ้ืนที่ป่าแนวชายแดน 
3. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. ลดจํานวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
5. ชุมชนสามารถป้องกันและ บรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัยได้มากข้ึน 

  ตัวชี้วัดและเปา้หมายการพฒันา (KPI/Targets) 

1. ประชาชน/เยาวชน ได้รับการสร้างความตระหนักเก่ียวกับโทษของยาเสพติด 
2. จํานวนผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติด ถูกจับกุมมากขึ้น ร้อยละ 20  
3. จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20 
4. การจับกุมผูก้ระทําผิดในแต่ละกลุ่มคดีที่เกิดร้อยละ 30 

     5. ประชาชนมีความมั่นใจ,ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 
6. พ้ืนที่ป่าตามแนวชายแดนไม่ลดลงจากภาพถ่ายดาวเทียม 
7. พ้ืนที่ป่าตามแนวชายแดนเพ่ิมขึ้น 400 ไร่ 



 

8. มีเครือข่ายการเฝ้าระวังพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 400 คน 
9. ประชาชนนําหลักการตามพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดํารงชีวิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 
10. ประชาชนในพ้ืนที่โครงการพระราชดําริมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 10 
11. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้หลบหนีเข้าเมืองลดลงร้อยละ 10 
12. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
13. คดีอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้หลบหนีเข้าเมืองลดลง

ร้อยละ10 
14. ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงมีความพร้อมในการจัดการสาธารภัยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 
15. มีเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 

กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกบัโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

            2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาผูห้ลบหนีเข้าเมอืงและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายป่าไม้และทรพัยากรธรรมชาติบริเวณแนว

ชายแดน 
5. ส่งเสริมการดําเนินงานภาคประชาชนเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

     6. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากสาธารณภัย  

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 5     พฒันาการบริหารและเสริมสร้างธรรมาภบิาล  

     ดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง(High 
Performance Organization)) ในการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์  

หน่วยงานในจังหวัดราชบุรีเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

    ตัวชี้วัดและเปา้หมายการพฒันา (KPI/Targets) 
  1.ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และมคีะแนนประเมิน
ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน  
  2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
                     3.ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 
5 
                     4.ความสําเร็จงานบริการที่รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  ร้อยละ 80 
                     5. ระดับความสําเร็จการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระดับ 5 



 

           กลยุทธ ์
1.พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ  
2.ป้องกันและและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.พัฒนาการบริการประชาชน 
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	26,243
	52,775
	15,515
	11,599
	45,676
	30,137
	8,606
	17,841
	5,633
	34,155
	70,247
	12,710
	11,906
	24,616
	8,066

