
เอกสารประกอบวาระที่ 3.5 (2) 

 

 

ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ของจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

  

 ▸ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ 

 ▸ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

 ▸ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

 ▸ นครราชสีมา ชัยภูม ิบุรีรัมย์ สรุินทร ์

 ▸ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจรญิ 
 
 
 

เสนอตอ่ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
กุมภาพันธ ์๒๕๖4 



 
 
 
 

จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ 
 



จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

        1             1,260,000        -                         -   

        198,400,000                       -   

        2           13,000,000        -                         -   

          24,067,000                      70

       -                         -          -                         -   

          19,705,000                     110

       -                         -          -                         -   

                      -                        50

       -                         -          -                         -   

          31,347,800                       -   

        1             6,000,000        -                         -   

            7,892,000               937,550

      17        610,748,280       13        308,138,700         4        301,671,800       -                937,780

         10,000,000          10,000,000

17      620,748,280       13      318,138,700       4        301,671,800       -     937,780             
หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดอดุรธานี วงเงิน 292,705,300 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)

      2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

1

4

การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอตุสาหกรรมยกระดับมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย และเกษตรอนิทรีย์

การยกระดับมาตรฐานอตุสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวโดยใช้อตั
ลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั ง

        3           15,412,650

3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้สังคมมีความ
พร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลง

        2           26,699,810

5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์
อยา่งยั่งยนื

        2

ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงนิ

        3

        52

        358,963,400

        108,723,270

        2         159,303,400

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ

          78,193,500         2           46,845,700

6         2           22,755,650         1             7,926,100การเสริมสร้างความมัน่คงความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิ์นของ
ประชาชน

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม 6 ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        3           71,656,200

        3           15,412,600

        2             6,994,700

จังหวัดอุดรธำนี

อดุรธานี



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณที่
ไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. การพัฒนาศักยภาพการค้า
การลงทุนเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันใน
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

1 1. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานส่ิงอ้านวยความสะดวก
และการคมนาคม

2     327,500,000       146,100,000     181,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาขยาย
โครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคมของจงัหวดั

1.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.ค่ายเสรี ม.11 – บ.
เพียปู ่ม.8 อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

       6,500,000          6,500,000

2.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.โคกเล้า - บ.โคก
สวา่ง อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี

       9,500,000          9,500,000

3.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.งิ ว - บ.ลาดหอค้า 
ต.ค้าด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

       9,900,000          9,900,000

4.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.แดง - บ.โพธิ์ค้า ต.
บ้านแดง อ.พิบูลยรั์กษ์ จ.อุดรธานี

       9,000,000          9,000,000

5.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.ตาลเลียน - บ.นาสี
นวล ต.ตาลเลียน อ.กุดจบั จ.อุดรธานี

       8,500,000          8,500,000

6.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.ทุ่งกวา้งพัฒนา - บ.
โนนประเสริฐ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

      10,000,000         10,000,000

7.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.นาไชยฟอง – บ.หาย
โศก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

       9,900,000          9,900,000

8.ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.ม่วง-บ.ดอนหายโศก 
ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

       7,000,000          7,000,000

9.ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าพระพุทธนิมิตกิ
ติญามณีศรีเมืองเพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

      12,000,000         12,000,000

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุดรธำนี

อุดรธานี   1/12



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณที่
ไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุดรธำนี

10.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.โคกลาด - วดัป่าภู
ผาค้าพุทธาวาส ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.
อุดรธานี

       8,900,000          8,900,000

11.ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ทช.อด. 1005-
สะพานหินธรรมชาติ ต.ท่าล่ี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

      19,000,000         19,000,000

12.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.หนองน ้าขุ่น - บ.
ดงมะไฟ ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี

      10,000,000         10,000,000

13.ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.โคกผักหอม-ภู
ตะเภาทองต.กุดหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี

      17,000,000         17,000,000

14.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.กุดจกิ -  บ.ห้วยบง
ดงมะไฟ ต.ห้วยเกิ ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

       8,900,000          8,900,000

15.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.ค้าแคน -  บ.ค้าไผ่
 อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

       6,500,000        6,500,000

16.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.ค้าม่วง –  บ.โคก
เล้า อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี

       9,500,000        9,500,000

17.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.ดอนค้อ ม.2 – วดั
ป่าห้วยน ้าออก อ.ประจกัษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

       7,000,000        7,000,000

18.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.นาแก ต.บะยาว - 
บ.หนองไผ่ ต.หนองหญ้าไซ อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี

       8,000,000        8,000,000

19.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.นาไชยฟอง – บ.
นาสะอาด ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

       9,500,000        9,500,000

20.ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.นาเรียง ต.ตาด
ทอง-บ.โนนเห็น ต.เวยีงค้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

      12,500,000       12,500,000

อุดรธานี   2/12



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณที่
ไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุดรธำนี

21.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.น ้าปู ่-  บ.หนอง
น ้าขุ่น ต.บ้านหยวก อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี

       7,000,000        7,000,000

22.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.โนนสะอาด ต.โสม
เยีย่ม อ.น ้าโสม จ.อุดรธานี

      11,000,000       11,000,000

23.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.โพนทอง – บ.
เมืองปัง อ.ประจกัษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

       6,000,000        6,000,000

24.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.โพนสูง –  บ.โนน
สะอาด อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

       5,000,000        5,000,000

25.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.ภูดิน ม.10 - รพ.
สต.นาตาด ม.4 ต.บะยาว อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี

       8,000,000        8,000,000

26.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.ราษฎร์สมบูรณ์ ต.
ตาดทอง - บ.ห้วยวงัปลา ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี

       6,000,000        6,000,000

27.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.สร้างแข้ - บ.ดง
เรือง ต.หนองหาน อ.หนองหาน         จ.อุดรธานี

      14,400,000       14,400,000

28.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.หนองหอย - บ.
หนองอุดม ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

       8,000,000        8,000,000

29.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.หนองบัว่ - บ.
หวา้นน้อย ต.สร้างแป้น อ.เมืองอุดรธาน/ีอ.เพ็ญ จ.
อุดรธานี

       9,000,000        9,000,000

30.ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.โคกลาด- วดัป่า
เทพประทาน ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

       7,500,000        7,500,000

31.ปรับปรุงถนนลาดยางสายวดัป่าเหล่ากกตาล– บ.
นาค้าแก้ว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

       7,500,000        7,500,000

อุดรธานี   3/12



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณที่
ไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุดรธำนี

32.ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ.สีออ - บ.สามขา ต.
สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

       7,000,000        7,000,000

33.ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก อด.3001 – วดั
ป่าดอนบง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

       6,000,000        6,000,000

34.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.ท่าส้าราญ - บ.ค้า
โคกสูง ต.ค้าโคกสูง อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี

      14,000,000       14,000,000

35.ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.ห้วยไร่- วดัเทพภู
ดิน ต.อูบมุง อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี

      12,000,000       12,000,000

2 2. โครงการส่งเสริมการตลาด
และการสร้างตราสัญลักษณ์
สินค้าอุดรธานี

2       30,203,400         13,203,400       17,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการช่วยสร้าง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ 
และช่วยสร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการในพื นที่

1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าวสิาหกิจชุมชน        3,128,800          3,128,800
2.สร้างตราสัญลักษณ์สินค้าอุดรธานีและจดั
มหกรรมสินค้า

       6,074,600          6,074,600

3.ยกระดับผลิตภัณฑ์ไหมให้มีมาตรฐาน        4,000,000          4,000,000
4.เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันธรุกิจผ้าทอมือ
พื นเมืองอุดรธานี

      12,000,000       12,000,000

5.จดัมหกรรม “มหานครผ้าหมี่ขิดอุดรธาน”ี #1 
2021

       5,000,000        5,000,000

14 3. โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน 2        1,260,000        1,260,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์โดยการพัฒนาแรงงาน
ในพื นที่ให้ได้รับทักษะความรู้เพิม่ขึ น เพือ่ให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
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1.พัฒนาก้าลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือแรงงานเพือ่
เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน

       1,260,000        1,260,000

2. การส่งเสริม การพัฒนา
เกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับ
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย์

3 4. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานทางการเกษตร

2       32,000,000         32,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
เพิม่ประสิทธภิาพของแหล่งน ้า
ด้านการเกษตร

1.เพิม่ประสิทธภิาพพร้อมระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้า
ด้วยระบบไฟฟ้าบ้านหนองไผ่

       9,000,000          9,000,000

2.เพิม่ประสิทธภิาพพร้อมระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้า
ด้วยไฟฟ้า บ้านจอมตาลเหนือ ต้าบลจอมตาลเหนือ 
อ้าเภอเพ็ญ

       8,000,000          8,000,000

3.เพิม่ประสิทธภิาพระบบกระจายน ้าอ่างเก็บน ้ากุด
ลิงง้อ

      15,000,000         15,000,000

4 5. โครงการยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอยา่ง
ครบวงจร

2       38,739,670         15,672,600       23,067,000                70 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยยกระดับสินค้า
เกษตรปลอดภัย พัฒนาภูมิปัญา และ
กระบวนการผลิตที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับ
ระบบเกษตรเศรษฐกิจของจงัหวดั

1.พัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้าน
ห้วยส้าราญ ห้วยเจริญ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ศูนยก์ลางการผลิตและจ้าหน่ายไม้ดอกไม้
ประดับจงัหวดัอุดรธานี

       3,064,500          3,064,500

2.เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตมันส้าปะหลัง        9,732,600          9,732,600
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3.ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในแปลงใหญ่ข้าวจงัหวดั
อุดรธานี

       1,583,300          1,583,300

4.ป้องกันและก้าจดัแมลงศัตรูพืชโดยชีววธิใีนแปลง
พืชผักอินทรีย์

       1,292,270          1,292,200                70

5.ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน       23,067,000       23,067,000
5 6. โครงการยกระดับระบบปศุ

สัตว/์ประมง ครบวงจร
2       24,983,600         23,983,600        1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยยกระดับ

คุณภาพการผลิตและแปรรูปสัตวเ์ศรษฐกิจ 
รวมถึงเพิม่ทักษะในกระบวนการผลิตที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิม่ได้

1.ส่งเสริมการเลี ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน        3,236,100          3,236,100
2.ส่งเสริมและเพิม่ศักยภาพการผลิตโคเนื อ  (โคเนื อ
อุดรธาน)ี

      17,678,500         17,678,500

3.เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตไก่พื นเมืองและเป็ดเนื อ        1,569,000          1,569,000
4.ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ        1,500,000          1,500,000
5.ส่งเสริมการพัฒนาศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงควาย และ
การสร้างอัตลักษณ์ควายไทยโบราญบ้านเชียง 3,000
 ปี

       1,000,000        1,000,000

15 7. โครงการอุดรธานีเมือง
สมุนไพร

2       11,000,000       11,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการช่วยส่งเสริม
และประชาสัมพันธข์องพืชสมุนไพรในพื นที่ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้สามารถน้าไปประยกุต์กับการ
ดูแลสุขภาพเบื องต้นได้

1.ส้ารวจและจดัท้าป้ายชื่อสมุนไพรเพือ่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรในชุมชน

       6,000,000        6,000,000

2.จดัท้าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสมุนไพร และ
การแพทยแ์ผนไทย

       5,000,000        5,000,000

อุดรธานี   6/12



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณที่
ไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุดรธำนี

16 8. โครงการลดความเหล่ือมล ้า
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2        2,000,000        2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากความพอเพียงเป็น
หนึ่งในรากฐานความส้าคัญของการพัฒนา
ประเทศ โดยเน้นการ
เพิม่ทักษะการใช้ชีวติแบบพึง่พาตนเองให้กับ
ประชาชนในพื นที่

1.ขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตร
ทฤษฎีใหม่ด้วยโคก หนองนา โมเดล

       2,000,000        2,000,000

3. การยกระดับคุณภาพชีวติ
เพือ่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
มีความพร้อมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลง

6 9. โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่
และพัฒนาคุณภาพชีวติทุกช่วง
วยั

3        7,834,000          4,994,000        2,840,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาคน
ทุกช่วงวยัโดยเฉพาะผู้สูงอาย ุและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมให้มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ น

1.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ        1,600,000          1,600,000
2.พัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายขุอง
เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายจุงัหวดัอุดรธานี

       2,072,000          2,072,000

3.เพิม่ประสิทธภิาพเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติในการดูแล
ผู้ป่วยจติเวชจากการมใช้ยาเสพติด

          937,500             937,500

4.สร้างความเข็มแข็งให้กับบุคลครอบครัวและชุมชน           384,500             384,500
5.พัฒนาศักยภาพขององค์กรสวสัดิการชุมชน
องค์การสาธารณประโยชน์ ชมรม สมาคม ในพื นที่
จงัหวดัอุดรธานี

       1,165,000        1,165,000

6.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธคินพิการให้กับ
คนพิการและบุคคลทั่วไป

       1,025,000        1,025,000
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7.เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจดัการความเส่ียง
จากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

          650,000           650,000

7 10. โครงการยกระดับการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน

3       18,865,810          2,000,700       16,865,000              110 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการให้ผู้เรียน
หรือกลุ่มเป้าหมาย มีทักษะในการคิดอยา่ง
สร้างสรรค์ เชิงนวตักรรมอยา่งมีคุณภาพ

1.พัฒนาทักษะอาชีพอุตสาหกรรม 4.0 ส้าหรับ
นักเรียนนักศึกษา และประชาชนของจงัหวดัอุดรธานี

       2,000,730          2,000,700                30

2.เสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จงัหวดัอุดรธานี (UD 
New Generation)

      16,865,080       16,865,000                80

4. การยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์และการ
ท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพ ด้านที่ตั ง

      15,412,650         15,412,600                  -                  50

8 11. โครงการส่งเสริมขีด
ความสามารถเมืองกีฬา (Sports
 City)

2        7,165,000          7,165,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากอุดรธานีได้รับการ
ประกาศเป็น SportCity 1 ใน 6 เมืองต้นแบบ 
และเป็นการส่งเสริมให้จงัหวดัเป็นเมืองท่องเที่ยว
เชิงกีฬา และช่วยปลูกฝังให้ประชาชนรักสุขภาพ
การออกก้าลังกาย

1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา UDONTHANI 
MICE & SPORT CITY RUN 2021

       2,577,000          2,577,000

2.ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬารองรับการ
เป็นเมือง SPORT CITY ของจงัหวดัอุดรธานี

       4,588,000          4,588,000
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9 12. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและส่ิงอ้านวยความ
สะดวกเพือ่รองรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

2        4,222,100          4,222,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ให้เป็นที่รู้จกั
ของนักท่องเที่ยวมากขึ น

1.พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและส่ิงอ้านวยความ
สะดวกด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว

       1,040,000          1,040,000

2.พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวตามเส้นทางธรณี
สัณฐานสู่แดนมหัศจรรยอ์ารยธรรมบ้านเชียงโดย
การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ เพือ่สนับสนุนเมือง
ไมซ์ซิตี 

       2,034,600          2,034,600

3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง        1,147,500          1,147,500
10 13. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร สินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยว

2        4,025,550          4,025,500                50 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นพัฒนาบุคลากร
ด้านอุตสาหกรรม MICE การท่องเที่ยว และ
ส่งเสริม/ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวภายใน
จงัหวดัให้เป็นที่รู้จกัแพร่หลาย

1.ประชาสัมพันธส่์งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดั
อุดรธานี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       2,815,000          2,815,000

2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว "อุดรธานีเมืองแฟชั่น"           510,550             510,500                50
3.จดัท้าส่ือเพือ่สร้างจดุขาย           700,000             700,000

5. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพือ่การใช้ประโยชน์
อยา่งยัง่ยนื
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณที่
ไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุดรธำนี

11 14. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
 ฟืน้ฟู และจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

5       29,193,500         17,845,700       11,347,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปกป้อง 
อนุรักษ์ และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1.ส่งเสริมการเพิม่พื นที่สีเขียวในเมือง           900,000             900,000
2.ส่งเสริมเทคโนโลยสูีบน ้าพลังงานแสงอาทิตยเ์พือ่
ลดต้นทุนด้านพลังงาน

          529,000             529,000 ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้ประโยชน์ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการ

3.ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพือ่เพิม่มูลค่าเพิม่ทาง
เศรษฐกิจ

       1,000,000          1,000,000

4.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟืน้ฟูพื นที่ป่าต้นน ้า       11,600,000         11,600,000
5.อนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพื นที่อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภู
พระบาท

       2,124,500          2,124,500

6.อบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า จ้านวน 8 รุ่น        1,692,200          1,692,200
7.ประชาสัมพันธส์ร้างจติส้านึกฯ           690,400           690,400
8.ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ จงัหวดัอุดรธานี       10,000,000       10,000,000
9.ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ่น เพือ่ฟืน้ฟูระบบนิเวศ
แบบบูรณาการ

          657,400           657,400

12 15. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การบริหารจดัการน ้าเพือ่การ
พัฒนาที่ยัง่ยนื

5       49,000,000         29,000,000       20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการช่วยเพิม่
ศักยภาพในการบริหารจดัการน ้าในพื นที่ให้มี
ปริมาณที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี

1.ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยปลด (ตอนบน)       20,000,000         20,000,000
2.เพิม่ประสิทธภิาพการกักเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าบ้าน
เชียง หมู่ที่ 15 ต้าบลบ้านเชียง อ้าเภอหนองหาน

       9,000,000          9,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณที่
ไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุดรธำนี

3.ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าค้าลิ นควาย       20,000,000       20,000,000
6. การเสริมสร้างความมั่นคง 
ความปลอดภัยในชีวติทรัพยสิ์น
ของประชาชน

13 16. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อย

1       16,755,650          7,926,100        7,892,000         937,550 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น ของประชาชนในพื นที่

1.“ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาชุมชน   ลด
อุบัติเหตุทางถนนอยา่งยัง่ยนื

       1,633,000          1,633,000

2.การสร้างเครือข่ายเพือ่รักษาความสงบเรียบร้อยล
ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน

       1,910,000          1,910,000

3.เพิม่ประสิทธภิาพข้าราชการฝ่ายปกครองและ
สมาชิกกองอาษารักษาดินแดนเพือ่ขับเคล่ือนภารกิจ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          937,500         937,500 เป็นการอบรมเจา้หน้าภาครัฐ

4.เสริมสร้างความสามัคคีและความประพฤติที่ดีแก่
เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา ของต้ารวจภูธรจงัหวดั
อุดรธานี

       1,575,000          1,575,000

5.อบรมเพิม่ประสิทธภิาพคณะท้างานศูนยด้์ารง
ธรรมหมู่บ้าน ในการสร้างเครือข่ายความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงการสร้างความปรองดองตาม
แนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงของประเทศชาติ

       2,808,150          2,808,100                50

6.การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

          373,000           373,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณที่
ไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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7.เพิม่ศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย ชีวติ 
ทรัพยสิ์นของประชาชน

       7,519,000        7,519,000

17 17. โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับประเทศอาเซียน

1        6,000,000        6,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการช่วย
เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี
กับประเทศเพือ่นบ้าน

1.จดัประชุมแลกเปล่ียนและทบทวนแผนส่งเสริม
ความร่วมมือระหวา่งประเทศเชื่อมโยงสามเหล่ียม
มรดกโลก

       6,000,000        6,000,000

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ    10,000,000     10,000,000
   620,748,280      318,138,700    301,671,800        937,780

หมำยเหต ุ  1. จังหวดั/กลุ่มจังหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบคุวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ีโดยใหร้ะบหุมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี  1  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -           1               697,800

          62,654,100             7,899,000

       -                         -           2             4,000,000

          59,500,000                       -   

       -                         -          -                         -   

            2,095,000           30,418,500

        1             5,000,000         1             1,434,000

          46,676,800             3,100,000

       -                         -           1             1,500,000

            4,900,000           14,397,000

      28        464,237,900       22        219,965,700         1        180,825,900         5          63,446,300

         10,000,000          10,000,000

28      474,237,900       22      229,965,700       1        180,825,900       5        63,446,300         

หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดเลย วงเงิน 221,778,500 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)
     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

          34,897,000         4           14,100,000

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กบัการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1

4

การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจดัการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่
สากล

        5           97,522,600

3 การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมการผลิตและ
การบริการเชิงสร้างสรรค์

        4           43,303,500

5 การเสริมสร้างและรักษาความมัน่คง         5

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        8

        62

        202,317,100

          86,197,700

        7         131,066,200

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม  5 ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        4           22,697,700

        3           41,311,800

        4           10,790,000

จังหวัดเลย

เลย



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

2        6,000,000          2,000,000        2,000,000        2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

52 1.สืบสานต านาน...เลย จากเร่ืองเล่าสู่วถิีชีวติใหม่ 
เพือ่ส่งเสริมเพิม่มูลค่าการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื

2        2,000,000        2,000,000

53 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหญ่ เพือ่ส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยัง่ยนื

2        2,000,000          2,000,000

79 3.จดัท าแผนพัฒนาจงัหวดัเลย สู่ความสมดุลและ
ยัง่ยนื "ถอดรหัส 4DNA และออกแบบภาพลักษณ์
รวมจงัหวดัเลย"

2        2,000,000        2,000,000

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพือ่รองรับด้านการ
ท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มความนิยมในการ
ท่องเที่ยว

2        4,300,200          1,300,200        3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว

80 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพือ่รองรับการท่องเที่ยว
 และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวจงัหวดัเลย

2        1,300,200          1,300,200

81 2.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยว 2        1,000,000        1,000,000

82 3.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่
มาตรฐาน

2        1,000,000        1,000,000

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเลย

เลย   1/19



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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83 4.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว

2        1,000,000        1,000,000

3. โครงการส่งเสริมการตลาด
และการประชาสัมพันธด้์านการ
ท่องเที่ยว

2       24,120,000         15,770,000        2,451,000        5,899,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ช่องทาง
การตลาดและประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว

8 1.ประชาสัมพันธเ์สริมสร้างความปลอดภัยทางถนน
และอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

2        5,000,000          5,000,000

9 2.เทศกาลล่องเรือ ชมแสงสีเสียงม่านน  าตกโพนเลา 2           300,000           300,000

10 3.ล่องแพชมธรรมชาติ ผานาง-ผาเกิ ง 2           300,000           300,000

11 4.สายน  า สายลม เมืองปากชม มหัศจรรยแ์ห่งชีวติ 2        2,000,000          2,000,000

12 5.ภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม 2        2,000,000          2,000,000

15 6.ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย : 
Phurua New Normal  ช๊อป ชิม ชิลล์ @ปรอท
ยกัษ์ภูเรือ

2           300,000             300,000

25 7.โฆษณาและประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดัเลย
- จดัท าป้ายประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว
- จดัหนังสือ/เอกสารแผ่นพับแนะน าการท่องเที่ยว
- จดัท าส่ือโทรทัศน์ เคเบิลทีว ีวทิย ุ
- จดัท าส่ือวซีีดี ซีดี
- จดังาน การแสดง หรือการสืบสานสร้างสรรค์
ส่งเสริมและประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว

2        4,000,000          4,000,000

26 8.สุขใจเที่ยวเลยเที่ยวไทย เที่ยวไป กับนายอ าเภอพา
เที่ยว

2           140,000             140,000
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55 9.สร้างพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

2           150,000           150,000

84 10.ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย

2           300,000           300,000

85 11.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อ าเภอวงัสะพุง
 จงัหวดัเลย

2           300,000           300,000

86 12.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพือ่ความเข้มแข็ง
ของชุมชน อ าเภอเมืองเลย ต าบลน  าสวย ต าบล
ชัยพฤกษ์ ต าบลน  าหมาน ต าบลนาอ้อ ต าบลกกทอง
และต าบลเสี ยว

2        1,500,000          1,500,000

87 13.การสร้างส่ือประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวให้เป็น
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

2           830,000             830,000

88 14.ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 2        2,000,000           1,851,000           149,000

89 15.ส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอยา่งบูรณา
การเชิงสร้างสรรค์จงัหวดัเลย

2        2,000,000        2,000,000

90 16.ส่งเสริมและสืบสานต่อยอดของดี ประเพณี และ
วฒันธรรมจงัหวดัเลย

2        1,500,000        1,500,000

91 17.ประกวดกิจกรรมท่องเที่ยววถิีใหม่ 2           500,000           500,000

92 18.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวฒันธรรมล้านช้าง
 - ล้านนา

2        1,000,000        1,000,000

4. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื นฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

2       89,874,000         89,874,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางสัญจรและการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อสังเกต ควรระบุความส าคัญของเส้นทางและ
การเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยว
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1 1.ปรับปรุงพัฒนาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 
2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี - ชม
เจริญ ระหวา่ง กม. 12+240 - กม. 14+250 
ระยะทาง 2.010 กม.

2       15,000,000         15,000,000

2 2.ยกระดับมาตรฐานและเพิม่ประสิทธภิาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 ตาดข่า-ภูป่าไผ่  ระหวา่ง กม. 0+020 - กม. 0+810
 ระยะทาง 0.790 กม.

2       15,000,000         15,000,000

3 3.ยกระดับมาตรฐานทางและเพิม่ประสิทธภิาพทาง
หลวง

2       15,000,000         15,000,000

4 4.ยกระดับมาตรฐานทางและเพิม่ประสิทธภิาพทาง
หลวง

2       15,000,000         15,000,000

13 5.ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (หมู่บ้าน
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ต้นคริสต์มาส) อ าเภอภูเรือ 
จงัหวดัเลย

2        1,874,000          1,874,000

14 6.พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธ ภูพุทโธ

2        3,000,000          3,000,000

16 7.ก่อสร้างศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยวเชียงคาน 2       25,000,000         25,000,000

5. โครงการอนุรักษ์วฒันธรรม 
ประเพณี และส่ิงแวดล้อมเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2        7,300,000          7,300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรม ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยว

17 1.จดังานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2        2,000,000          2,000,000

18 2.สืบสานวฒันธรรมประเพณี วถิีชีวติ ภูมิปัญญา 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย

2        2,000,000          2,000,000
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19 3.จดังานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก 2           500,000             500,000

20 4.จดังานและส่งเสริมประเพณีแห่ต้นดอกไม้วดัศรี
โพธิ์ชัย แสงภา

2           900,000             900,000

21 5.อนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีบุญบั งไฟเอราวณั 2           300,000             300,000

23 6.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม และวถิีชีวติ
ชุมชน : Open Town to Arts and Culture เลย 
เมืองแห่งศิลปะและวฒันธรรม ตามแนววถิีชีวติใหม่
 New Normal

2        1,000,000          1,000,000

56 7.ประเพณีสงกรานต์ไทย - ลาว ริมน  าเหือง อ าเภอ
นาแห้ว จงัหวดัเลย

2           250,000             250,000

93 8.จดังานประเพณี “บูชาเจา้ปูภู่คร่าว โต้ลมหนาว 
ชมค้างคาว ภูข้าวสวย”

2           100,000             100,000

94 9.จดังานประเพณีปีใหม่ชาวม้ง 2           250,000             250,000

6. โครงการสร้างมูลค่าเพิม่
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวเพือ่ให้แข่งขันได้

2           697,800           697,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน ไม่มีรายละเอียดให้พิจารณา

95 สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP อ าเภอท่าล่ี 
จงัหวดัเลย

2           697,800           697,800

7. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ

5        6,525,100          4,822,000        1,703,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

24 1.เพาะช ากล้าไม้เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จงัหวดัเลย

5        4,350,000          4,350,000
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27 2.เพิม่ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 5           200,000             200,000

28 3.ส่งเสริมนวตักรรมและต่อยอดการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยชุมชน จงัหวดัสะอาด "ระดับอ าเภอ"

5           272,000             272,000

96 4.อนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพื นที่อุทยานแห่งชาติ นายงู-น  าโสม

5        1,703,100           1,703,100

8. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น  า เพือ่รักษา
ส่ิงแวดล้อม

5       63,500,000         10,000,000       53,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นปัญหาของพื นที่
ที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา

54 1.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าภู บ้านปากภู 
หมู่ 3 ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัเลย    ความ
ยาว 200 เมตร

5       10,000,000         10,000,000

97 2.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมน  าหมาน บริเวณซอย
บ่อนไก่  ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัเลย 
ความยาว 200 เมตร

5        8,000,000        8,000,000

98 3.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าเลย บ้านศรีบุญ
เรือง หมู่10  - บ้านเลิง หมู่ 8 ต าบลวงัสะพุง อ าเภอ
วงัสะพุง จงัหวดัเลย ความยาว 180 เมตร

5       13,500,000       13,500,000

99 4.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมกุดเลยหลง บริเวณ
ถนนวสุิทธเิทพ ซอย6 ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเลย ความยาว 200 เมตร

5       16,000,000       16,000,000

100 5.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมกุดเลยหลง บริเวณ
ถนนวสุิทธเิทพ  ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จงัหวดั
เลย ความยาว 200 เมตร

5       16,000,000       16,000,000
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2. การส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธภิาพประสิทธภิาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิม่สินค้า
เกษตร

9. โครงการส่งเสริมการผลิต 
การสร้างมูลค่าเพิม่และ
การตลาดสินค้าเกษตร

5        6,602,800          6,602,800    เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การตลาดและสร้างรายได้

29 1.เพิม่ศักยภาพตลาดสินค้าเกษตร 5           600,000             600,000  

30 2.ส่งเสริมการการผลิตพืชเมืองหนาว 5           502,800             502,800  

57 3.ส่งเสริมและประชาสัมพันธข์องดีภูเรือ เพือ่พัฒนา
ช่องทางตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก อ าเภอภูเรือ 
จงัหวดัเลย

5        1,500,000          1,500,000  

58 4.ส่งเสริมผลิตพืชที่มีศักยภาพบนพื นที่สูงเพือ่ความ
ยัง่ยนืในพื นที่ต้นน  า

5        3,000,000          3,000,000  

59 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียใ์นพื นที่อ าเภอท่าล่ี

5        1,000,000          1,000,000  

10. โครงการเกษตรแบบสมัยใหม่ 5        1,094,900          1,094,900 เห็นควรสนับสนุน เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลิตไม้ผล

60 เทคโนโลยกีารผลิตไม้ผลที่มีศักยภาพและไม้ผล
อนาคตของจงัหวดัเลย

5        1,094,900          1,094,900  

11. โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยสู่
มาตรฐานอินทรียอ์ยา่งเป็น
ระบบ (Green Economy)

5        3,000,000        3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน ไม่มีรายละเอียดให้พิจารณา
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101 Up Skill - Re Skill วถิีชีวติปกติใหม่ New Normal
 ส าหรับเกษตรกร (พืช และสัตว)์

5        3,000,000        3,000,000

12. โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรแบบผสมผสาน

5        1,000,000        1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน ไม่มีรายละเอียดให้พิจารณา

102 ไผ่เศรษฐกิจ 5        1,000,000        1,000,000  

13. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5        5,000,000          5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เกษตรพอเพียง

31 1.ศูนยเ์รียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล
 (ช าไก่เขี่ย) จงัหวดัเลย

5        3,000,000          3,000,000

32 2.พัฒนาแหล่งการเรียนรู้เกษตรอินทรียต์ามแนว"
ศาสตร์พระราชา"เศรษฐกิจพอเพียง

5        1,500,000          1,500,000

61 3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่
การเกษตรพึง่พาตนเองเกษตรทฤษฏีใหม่ตาม
แนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล”

5           500,000             500,000

14. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานเพือ่
การเกษตร

5       69,500,000         10,000,000       59,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานด้านการเกษตร

50 1.ระบบส่งน  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านหนอง
ขอนแก่น

5       10,000,000         10,000,000

103 2.ขุดลอกอ่างเก็บน  าบ้านน  าแคม (ห้วยส้มพอ) พร้อม
ระบบส่งน  า (ปชด) ต าบลน  าแคม อ าเภอท่าล่ี จงัหวดั
เลย

5        3,500,000        3,500,000

104 3.ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยสีเสียด 5        3,000,000        3,000,000
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105 4.ระบบส่งน  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านนาแกใต้ 5       10,000,000       10,000,000

106 5.แก้มลิงหนองกรุง 5        3,000,000        3,000,000

107 6.ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยปวน 5       10,000,000       10,000,000

108 7.แก้มลิงบ้านห้วยเด่ือใหญ่พร้อมอาคารประกอบ 5        3,000,000        3,000,000

109 8.แก้มลิงบ้านหนองหมากแก้ว 5        7,000,000        7,000,000

110 9.ระบบส่งน  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น  าบ้านเมี่ยง

5       10,000,000       10,000,000

111 10.ระบบส่งน  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น  าบ้านศรีรักษา

5       10,000,000       10,000,000

3. การส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยหีรือนวตักรรมการ
ผลิตและการบริการเชิง
สร้างสรรค์

15. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ SMEs จงัหวดั
เลย สู่ THAILAND 4.0

2       31,363,500          4,200,000        2,000,000       25,163,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่มูลค่สิน
ค้าเกษตร

34 1.พัฒนากลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนโดยตรา
สัญลักษณ์มาตรฐานจงัหวดัเลย  (Loei The Best)

2        1,000,000          1,000,000

35 2.ส่งเสริมและยกระดับเพือ่สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ 2        2,500,000          2,500,000

62 3.ส่งเสริมการตลาดฐานวถิีชีวติใหม่ (New Normal) 2           700,000             700,000

112 4.พัฒนาร้านค้าปลอดอากร เฟส 1 2        8,000,000        8,000,000

113 5.พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพือ่เป็น
ผู้ประกอบการยคุใหม่  Start  up

2        1,000,000        1,000,000
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114 6.สมาพันธเ์กษตรกรรมยัง่ยนืเลยเพือ่การค้า 2        1,000,000        1,000,000

115 7.ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในปัม๊น  ามัน
ในจงัหวดัเลย

2        1,000,000        1,000,000

116 8.สถานี Live สด สินค้าเมืองเลย 2        1,313,500        1,313,500

117 9.พัฒนาและยกระดับศักยภาพการผลิตสมุนไพร
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
(Local herb to globla product)

2        2,500,000        2,500,000

118 10. เยาชนรุ่นใหม่ สร้างมูลค่าเพิม่สินค้าเกษตรสู่การ
สร้างงานและอาชีพที่ยัง่ยนื

2           350,000           350,000

119 11.พัฒนาร้านค้าปลอดอากร เฟส 2 2       12,000,000       12,000,000

16. โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานและผู้ประกอบการเพือ่
เพิม่ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

2           705,000             610,000            95,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่เป็นการเพิม่ศักยภาพ
แรงงาน

36 1.พัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

2           120,000             120,000

37 2.พัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ให้มีมาตรฐานฝีมือ
รองรับการจา่ยค่าจา้งตามระดับมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

2           360,000             360,000

63 3.พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบภาคเกษตรสู่ 
Thailand 4.0

2           130,000             130,000

120 4.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพ (ฝึกอาชีพ
แรงงานนอกระบบภาคเกษตร)

2            95,000            95,000
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17. โครงการสนับสนุน
เทคโนโลย ีนวตักรรม การผลิต
เชิงสร้างสรรค์

2        8,235,000          2,980,000        5,255,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นใช้เทคโนโลยี
เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแปรรูปสินค้าเกษตร

38 1.เมืองเลย Smart City ฟืน้ฟูการท่องเที่ยวที่ยัง่ยนื 
"ฮักเลย"

2        2,500,000          2,500,000

64 2.เพิม่ประสิทธภิาพการแปรรูปสินค้าและผลผลิต
ทางการเกษตรพร้อมติดตั งระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์

2           480,000             480,000 ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้ประโยชน์ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการ

121 3.ยกระดับศักยภาพและเพิม่ขีดความ สามารถ
เศรษฐกิจฐานรากตามอัตลักษณ์ภูมิภาคด้วย
เทคโนโลยแีละนวตักรรม

2        2,255,000        2,255,000

122 4.เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตมะพร้าวแก้วด้วย
นวตักรรม

2        3,000,000        3,000,000

18. โครงการยกระดับมาตรฐาน
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
จงัหวดัเลย

2        3,000,000          3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้าจงัหวดั

65  ยกระดับออกแบบบรรจภุัณฑ์เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ 2        3,000,000          3,000,000

4. การพัฒนาคุณภาพชีวติและ
การบริหารจดัการภาครัฐเพือ่
ยกระดับสู่สากล

      97,522,600         41,311,800       51,676,800        4,534,000

19. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานเพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวติสู่ความ
ยัง่ยนื

4       75,323,400         31,500,000       43,823,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
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5 1.ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.4017 แยก ทล.2186 - 
บ.เชียงกลม

4       11,250,000         11,250,000

6 2.ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.2010 แยก ทล.21 - บ.
กอไผ่โทน

4        9,000,000          9,000,000

7 3.ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.3003 แยก ทล.201 - 
บ.ท่าล่ี

4       11,250,000         11,250,000

123 4.ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.3019 แยก ทล.201 - 
บ.ท่าสะอาด

4        9,800,000        9,800,000

124 5.ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.3029 แยก ทล.201 - 
บ.ผาหวาย

4        9,900,000        9,900,000

125 6.ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.4025 แยก ทล.2140 - 
บ.ทรายขาว

4        9,000,000        9,000,000

126 7.ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.4014 แยก ทล.2195 - 
บ.กกดู่

4       14,000,000       14,000,000

127 8.ขุดเจาะบ่อน  าบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน  า
แบบพลังงานแสงอาทิตย์

4        1,123,400        1,123,400 ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้ประโยชน์ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการ

20. โครงการเสริมสร้างสังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวติจงัหวดั
เลย

4       15,315,200          9,661,800        2,853,400        2,800,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ

22 1.การพัฒนาชนบทเชิงพื นที่ประยกุต์ตามแนว
พระราชด าริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื นที่จงัหวดัเลย

4        6,000,000          6,000,000
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39 2.เสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติจงัหวดัเลย 4        1,800,000        1,800,000

40 3.พัฒนาภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร 
ในการดูแลสุขภาพ

4           600,000             600,000

41 4.บริหารจดัการเพือ่ควบคุมและแก้ไขปัญหา
แมลงวนั อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย

4           300,000           300,000

66 5.ประชาสัมพันธโ์ครงการอันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริ ในพื นที่จงัหวดัเลย

4           510,000             510,000

6.สร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหมากแข้ง 
หมู่ที่ 4 ต าบลกกสะทอน

4           500,000             500,000

78 7.ก่อตั งฐานศูนยเ์รียนรู้การปลูกพืชผักตามฤดูกาล 
และเลี ยงสัตว ์ภายในโครงการฯ บ้านคกงิ ว

4        1,000,000        1,000,000

69 8.รักษ์น  าเพือ่พระแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทางพระ
ราชเสาวนียข์อง สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ต าบลกกสะทอน

4           500,000             500,000

70 9.สร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านปากห้วย-
ปากคาน อ าเภอท่าล่ี

4           651,800             651,800

71 10.ขยายผลโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4           500,000             500,000
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72 11.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอปากชม จงัหวดั
เลย

4           400,000             400,000

128 12.ส่งเสริมการปลูกพืช สร้างรายได้ ป่าชุมชน 
อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย

4        2,553,400        2,553,400

21. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

4           150,000             150,000

73  การขับเคล่ือนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและ
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา

4           150,000             150,000

22. โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ

4        5,300,000        5,000,000           300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพการท างาน

33 1. เพิม่ขีดความสามารถการบริหารจงัหวดัและ
อ าเภอแบบบูรณาการ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการเป็น
เจา้บ้านที่ดีในการเป็นประชาคมอาเซียน (AC)

4        5,000,000        5,000,000

129 2. "จงัหวดัเลยสร้างสุข ยติุธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้
ประชาชน"

4           300,000           300,000

23. โครงการแก้ไขสถานการณ์
วกิฤตและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ในจงัหวดั

4        1,434,000        1,434,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน ไม่มีรายละเอียดให้พิจารณา

130 1.ขุดลอกอ่างเก็บน  าคู่ ตอนบน บ้านน  าคู่ หมู่ที่ 2 
ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย

4           953,000           953,000

131 2.ขุดเจาะบ่อน  าบาดาล หมู่ 3 ต าบลผาขาว 4           481,000           481,000
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5. การเสริมสร้างและรักษา
ความมั่นคง

24. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาตามแนวชายแดนเพือ่
ความมั่นคง

1       10,600,000          3,600,000        1,000,000        6,000,000 เห็นควรสนับสุนน เนื่องจากเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน

42 1.พัฒนาศักยภาพด่านชุมชนเข้มแข็งทั งภายในและ
ภายนอก

1        1,500,000          1,500,000

43 2.กระชับความสัมพันธไมตรีระหวา่งประเทศ และ
ประชุมชุดประสานงานประจ าพื นที่ชายแดน ไทย–
ลาว จงัหวดัเลย - แขวงเวยีงจนัทน์–แขวงไชยะบูลี

1        1,500,000          1,500,000

74 3.การอบรมและจดัตั งแหล่งข่าวประชาชนในพื นที่
อ าเภอชายแดน

1           600,000             600,000

132 4.การอบรมให้ความรู้ ปัญหาเส้นเขตแดน เกาะดอน
 และแนวทางแก้ไข

1        1,000,000        1,000,000

133 5.การป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดนที่จะเข้า
ประเทศโดยกักไวท้ี่ห้องปราศจากเชื อ (ห้อง 
Negative Pressur)

1        6,000,000        6,000,000

25. โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ประเทศเพือ่นบ้าน

1        3,600,000          2,000,000           600,000        1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธด้์านความมั่นคงชายแดน

44 1.การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามชายแดนระหวา่งจงัหวดัเลยกับแขวง
เวยีงจนัทน์ สปป.ลาว และจงัหวดัเลยกับแขวงไซ
ยะบูลี สปป.ลาว

1        1,000,000          1,000,000
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45 2.การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความ
สงบเรียบร้อยชายแดนไทย–ลาว

1        1,000,000          1,000,000

134 3.เสริมสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งประชาชนกับ
ประชาชนในพื นที่ชายแดน

1           600,000           600,000

135 4.พัฒนาศักยภาพ การรักษาความปลอดภัย เพิม่
ประสิทธภิาพการป้องกันอาชญากรรม เพือ่ความ 
มั่นคงของประเทศและความพร้อมในการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน

1        1,000,000        1,000,000

26. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
เทคโนโลยเีพือ่สนับสนุนด้าน
ความมั่นคงในพื นที่

1        1,500,000        1,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เป็นการอบรมเจา้หน้าที่
ภาครัฐ

76 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยกีารเตือน
ภัยพิบัติ

1        1,500,000        1,500,000

27. โครงการบูรณาการ
หน่วยงานความมั่นคงป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

1        9,200,000          7,000,000        1,200,000        1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นจงัหวดัชายแดน

46 1.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จงัหวดัเลย

1        1,200,000          1,200,000

47 2.สกัดกั นยาเสพติดพื นที่ตอนใน 1        1,008,000          1,008,000

48 3.สกัดกั นยาเสพติดตามแนวชายแดน 1           432,000             432,000

49 4.อบรมและปฏิบัติงานด้านการข่าวเฝ้าระวงัยาเสพ
ติด

1        1,593,000          1,593,000

51 5.สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะภัยยาเสพติด 1        1,457,400          1,457,400

68 6.ชุดปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติด 1        1,309,600          1,309,600
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ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ศำสตร์
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งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเลย

136 7.ประกวดหมู่บ้านต้นแบบเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด 1        1,000,000        1,000,000

137 8.อาสาสมัครคนไทเลยร่วมใจต้านยาเสพติด 1           500,000           500,000

138 9.อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด 1           700,000           700,000

28. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน
และชุมชน

1        9,997,000          1,500,000        2,100,000        6,397,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันของคนและชุมชน

75 1.ฝึกอบรมจดัตั งและทบทวนการปฏิบัติชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

1        1,500,000          1,500,000

139 2.อบรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน 
เพือ่ให้ความรู้และทักษะในการอ านวยความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน เพือ่ลดปัญหาสังคมและ
อาชญากรรมที่รุนแรง

1        1,500,000        1,500,000

140 3.พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง 
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษยแ์ละ
รักษาความสงบเรียบร้อย

1           443,200           443,200

141 4.พัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.)

1           443,300           443,300

142 5.ส่งเสริมการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการ ประจ า
อ าเภอ และชุมปฏิบัติการประจ าต าบล เพือ่สร้าง 
ความเข้มแข็งให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

1        1,000,000        1,000,000

143 6.ฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวนิัย
จราจรและการป้องกันและอุบัติภัยในโรงเรียน

1           250,000           250,000

144 7."หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" (ONE TAMBON 
ONE SEARCH ABD RESCUE TEAM : OTOS)

1           600,000           600,000
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145 8.เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัเลย

1           500,000           500,000

146 9.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับจงัหวดั (แผนอุทกภัย)

1           200,000           200,000

147 10.พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่าย
คณะกรรมการประสานงานศูนยอ์าสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ระดับจงัหวดัและอ าเภอ และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1           100,000           100,000

148 11.พัฒนาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
บ้านคกงิ ว

1           700,000           700,000

149 12.การช่วยเหลือชุมชนรอบค่ายฯ 1           200,000           200,000

150 13.เยาวชน คนรักสถาบันฯ 1           600,000           600,000

151 14.ผู้น าเข้มแข็ง ชุมชนปลอดภัย 1           500,000           500,000

152 15.ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยนื 1        1,460,500        1,460,500

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ       10,000,000         10,000,000
   474,237,900      229,965,700    180,825,900     63,446,300

หมำยเหต ุ  1. จังหวดั/กลุ่มจังหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบคุวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ีโดยใหร้ะบหุมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี  1  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

รวมทัง้สิ้น
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6  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

        2             5,792,700        -                         -   

            7,920,600                       -   

        3           34,020,000        -                         -   

          69,500,000                       -   

        2           15,656,000        -                         -   

                      -                         -   

        2           47,797,100        -                         -   

                      -                         -   

        1             2,000,000        -                         -   

                      -                         -   

      16        388,578,700         6        205,892,300       10        182,686,400       -                        -   

            9,000,000             9,000,000
16      397,578,700       6        214,892,300       10      182,686,400             -                        -   

หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดหนองคาย วงเงิน 204,406,900 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)
     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม 5  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        2         196,015,000

       -                         -   

        1             3,000,000

จังหวัดหนองคำย

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        5

        52

          20,590,600

        299,535,000

        3             6,877,300ส่งเสริมเกษตรยั่งยนื1

4

ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ
การบริการ

พัฒนาคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่         2           47,797,100

3 เสริมสร้างความมัน่คงเพื่อสังคมสงบสุข         3           18,656,000

5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล         1             2,000,000        -                         -   

หนองคาย



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ
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เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. ส่งเสริมเกษตรยัง่ยนื
7 1.โครงการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านการเกษตร
2        3,795,000        3,795,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา

ภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนจากการ
จดัหาน้้าเพือ่การเกษตร เพิม่ประสิทธภิาพการ
ส่งน้้า เพิม่ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้
เกษตรกร โดยมีพืน้ที่ของเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ จ้านวน 935 ไร่ 80 ครัวเรือน

1.กิจกรรมปรับปรุงคลองส่งน้้า สถานีสูบน้้าที่ 1 
ต้าบลท่าบ่อ อ้าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย

       2,800,000        2,800,000

2.กิจกรรมขุดลอกชักน้้าสถานีสูบน้้าที่ 9 ต้าบลโพน
ทอง อ้าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย

          500,000           500,000

3.กิจกรรมขุดลอกร่องระบายน้้า Drain along Dike
 สถานีสูบน้้าที่ 8 ต้าบลโพนทอง อ้าเภอโพธิ์ตาก 
จงัหวดัหนองคาย

          495,000           495,000

1 2.โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตร และอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ

2        7,686,900          1,804,000        5,882,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตสินค้า
เกษตร เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต ลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิม่ผลผลิตให้สูงขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้เพิม่ขึ้น โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กวา่
 1,000 ราย

1.กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงแพะแบบครบวงจร        2,000,000        2,000,000

2.กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเชิงพาณิชย์           914,400           914,400

3.กิจกรรมส่งเสริมการผลิตกล้วยน้้าหวา้เพือ่การแปร
รูปผลผลิตสร้างมูลค่าเพิม่

       1,443,500        1,443,500

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดหนองคำย
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ส ำคัญ
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4.กิจกรรมการขับเคล่ือนและพัฒนาระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่

       1,804,000          1,804,000

5.กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตโกโก้        1,525,000        1,525,000

8 3.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร โดยยดึหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2        1,997,700        1,997,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธภิาพ ส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ของ  คนในชุมชน เพือ่เป็นแนวทาง
ประกอบอาชีพ สร้างอาชีพและรายได้ให้
เกษตรกรอยา่งยัง่ยนื โดยมีเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ จ้านวน 270 ราย

กิจกรรมผลิตลูกปลาวยัอ่อนด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลา
เคล่ือนที่ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้้าชุมชน

       1,997,700        1,997,700

2 4.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 2        4,956,600          2,918,900        2,037,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานอินทรีย ์ลด ละ เลิกใช้สารเคมี โดยมี
เกษตรกรได้รับประโยชน์ จ้านวน 1,500 ราย

1.กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์โดยใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

       2,037,700        2,037,700

2.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐานอินทรีย์

       2,918,900          2,918,900

3 5.โครงการส่งเสริมเกษตรกรรม
ยัง่ยนื

2        2,154,400          2,154,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขับเคล่ือน
และพัฒนาพืน้ที่เกษตรกรรมยัง่ยนื โดยมี
เกษตรกรได้รับประโยชน์ จ้านวน 500 ราย

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน

       2,154,400          2,154,400
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2. ยกระดับมาตรฐานการผลิต 
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
 และการบริการ

4 6.โครงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคม
ขนส่ง และการท่องเที่ยว

2     166,015,000       151,015,000       15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ้านวยความสะดวก 
เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวและบริการ

1.กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพทางหลวงทางหลวง
หมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก
 - เฝ้าไร่ ระหวา่ง กม.19+900 - กม.23+450

      50,000,000         50,000,000

2.กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข
 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรี
เชียงใหม่ ระหวา่ง กม.5+665 - กม.7+250 RT.

      13,600,000         13,600,000

3.กิจกรรมติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข
 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้้าเป 
ระหวา่ง กม.33+458 - กม.35+222 LT.,RT.

       4,290,000          4,290,000

4.กิจกรรมติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งทางหลวงหมายเลข 
212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปาก
สวย ระหวา่ง กม.22+200 - กม.23+856 LT.,RT.

       4,000,000          4,000,000

5.กิจกรรมติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข
 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้้าเป 
ระหวา่ง กม.36+236 - กม.39+836 LT.,RT.

       6,750,000          6,750,000
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6.กิจกรรมติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข
 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วย
เชียงดา ระหวา่ง กม.73+700 - กม.74+960 LT.

       1,625,000          1,625,000

7.กิจกรรมติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข
 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วย
เชียงดา ระหวา่ง กม.86+600 - กม.88+057 LT.,RT.

       3,000,000          3,000,000

8.กิจกรรมติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข
 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วย
เชียงดา ระหวา่ง กม.99+000 - กม.101+100 LT.

       2,750,000          2,750,000

9.กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพน
พิสัย - โนนต้อง ระหวา่ง กม.0+500 - กม.4+000

      25,000,000         25,000,000

10.กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย นค.3045 แยกทางหลวง
หมายเลข 212 - บ้านนาทา อ้าเภอเมืองหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย

      40,000,000         40,000,000

11.กิจกรรมปรับปรุงบูรณะเส้นทางท่องเที่ยวตามล้า
น้้าโขงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวธิ ีPavement
 In-Place Recycling) สาย นค.3040 แยกทาง
หลวงหมายเลข 212 - บ้านฝายแตก อ้าเภอเมือง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

      15,000,000       15,000,000
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5 7.โครงการหนองคายเมืองแห่ง
การท่องเที่ยว (The city of 
tourism)

2       99,500,000         45,000,000       54,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านการสืบสาน 
อนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี ด้านการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เป็นการกระจายนักท่องเที่ยว
และรายได้สู่ชุมชนได้อยา่งทั่วถึง

1.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบัง้ไฟพญานาคโลก

      20,000,000         20,000,000

2.กิจกรรมก่อสร้างอาคารเพือ่รองรับการท่องเที่ยว
วถิีชีวติลุ่มน้้าโขงต้าบลบ้านเด่ือ อ้าเภอเมือง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

       3,500,000        3,500,000

3.กิจกรรมก่อสร้างลานวฒัน ธรรมบริเวณเขื่อน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้้าโขง  ต้าบลแก้งไก่ อ้าเภอสังคม 

      22,000,000         22,000,000

4.กิจกรรมก่อสร้างลานวฒันธรรมบริเวณเขื่อน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้้าโขง  ต้าบลเมืองหมี อ้าเภอเมือง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

      21,000,000       21,000,000

5.กิจกรรมก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าริมฝ่ังแม่น้้าโขง 
หมู่ที่  1 ต้าบลจมุพล  อ้าเภอโพนพิสัย จงัหวดั
หนองคาย

      30,000,000       30,000,000

6.กิจกรรมมหกรรมแสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า บูชา
พระธาตุรวงข้าวเจดียศ์รีพระแม่โพสพ และของดี
จงัหวดัหนองคาย

       3,000,000          3,000,000

9 8.โครงการส่งเสริมและการ
ยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวและการบริการ

2        2,500,000        2,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนวสิาหกิจชุมชน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ในแต่ละท้องถิ่น
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กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานภูมิปัญญา
ไทยในแหล่งชุมชน

       2,500,000        2,500,000

10 9.โครงการเสริมสร้างพัฒนา 
และยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า
และบริการของจงัหวดั

2  11,220,000  11,220,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
ให้ได้มาตรฐาน สร้างรายได้อยา่งยัง่ยนื พร้อม
เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวและบริการ

1.กิจกรรมเพิม่ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ
สร้างมูลค่าเพิม่ให้สินค้า OTOP

 10,000,000  10,000,000

2.กิจกรรมยกระดับคุณภาพสินค้า สู่การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 1,220,000  1,220,000

11 10.โครงการส่งเสริมการค้าการ
ลงทุน และการบริการ

2       20,300,000       20,300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาตลาดสินค้าและบริการ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตร ตลอดจน เสริมสร้าง
ความสามารถผู้ประกอบการ วสิาหกิจ และ
ชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากในภาพรวม

1.กิจกรรมจดัฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดน

          300,000           300,000

2.กิจกรรมจดัแสดงสินค้าและบริการจงัหวดั
หนองคาย NONGKHAI BEST TRADE FAIR

      10,000,000       10,000,000

3.กิจกรรม Nongkhai Chinese New Year 
Festival เทศกาลหนองคายมหาเฮง ตรุษจนี 
เต๊ดเวยีด

      10,000,000       10,000,000

3. เสริมสร้างความมั่นคงเพือ่
สังคมสงบสุข
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ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดหนองคำย

12 11.โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
ในการบริหารจดัการพืน้ที่
ชายแดนเพือ่ป้องกันและ
ปราบปรามภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคง

1       10,156,000       10,156,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้าง
ความสงบเรียบร้อย ลดปัญหาการเกิด
อาชญากรรม สร้างความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

1.กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ความรู้เบือ้งต้น
กฎหมายจราจร ขับขี่ปลอดภัย และการช่วยเหลือ
อุบัติเหตุทางถนน

       1,000,000        1,000,000

2.กิจกรรมการบริการจงัหวดัเคล่ือนที่แบบบูรณาการ
 และหน่วยบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข จงัหวดัหนองคาย

          990,000           990,000

3.กิจกรรมเพิม่ศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน(ชรบ.)ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน
จงัหวดัหนองคาย ประจ้าปี พ.ศ 2565

       5,760,000        5,760,000

4.กิจกรรมจดัต้ังจดุตรวจ – จดุสกัด ในพืน้ที่
รับผิดชอบ

          406,000           406,000

5.กิจกรรมติดต้ังกล้องวงจรปิด (กล้อง CCTV) ตาม
สถานที่ส้าคัญของราชการและชุมชน

       2,000,000        2,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดหนองคำย

6 12.โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีกับประเทศ
เพือ่นบ้าน

1        3,000,000          3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและความสัมพันธอ์ันดีกับประเทศ
เพือ่นบ้านตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ให้มี
ความแน่นแฟ้นและมีกิจกรรมความร่วมมือเพือ่
ป้องกันและรักษาความมั่นคงแนวชายแดน โดย
ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางไปมาหาสู่
ระหวา่งจงัหวดัหนองคายกับนครหลวง
เวยีงจนัทน์ และแขวงบอลิค้าไซ สปป.ลาว ได้
อยา่งสะดวกและปลอดภัย

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธอ์ันดีกับประเทศ
เพือ่นบ้าน

       3,000,000          3,000,000

13 13.โครงการขับเคล่ือนและ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

1        5,500,000        5,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการมุ่งเน้นการ
พัฒนาในหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านส่ิงแวดล้อม 
คุณภาพชีวติ การเกษตร วถิึชีวติ และการศึกษา 
เพือ่ขับเคล่ือนและขยายผลโครงการให้
ครอบคลุมทุกพืน้ที่ของจงัหวดัหนองคาย

กิจกรรมการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการ   อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

       5,500,000        5,500,000

4. พัฒนาคน ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดหนองคำย

14 14.โครงการการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวติคนทุกช่วง
วยั ด้านการศึกษาชีวติ แรงงาน 
สาธารณสุข อาชีพ รายได้และ
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

4       38,993,100       38,993,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวติคนทุกช่วงวยั และการ
พัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
ยติุธรรมชุมชนให้เข้มแข็ง เพือ่ลดความเหล่ือมล้้าใน
สังคม

          480,000           480,000

2.กิจกรรมการจดัระเบียบสังคมแบบบูรณาการเพือ่
การพัฒนาคุณภาพชีวติและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
จงัหวดัหนองคาย

           90,000            90,000

3.กิจกรรมไกล่เกล่ียข้อพิพาท ให้กับลูกหนี้ตามค้า
พิพากษา ในพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย

          296,000           296,000

4.กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัยส้าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส และคนทุกคน จ้านวน 500 ราย

      10,990,000       10,990,000

5.กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว        3,056,000        3,056,000

6.กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง        3,000,000        3,000,000

7.กิจกรรมยกระดับการพัฒนาอาชีพสู่วถิีชีวติแบบ
ใหม่ (New Normal)

       8,136,000        8,136,000

8.กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวงัควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อในพืน้ที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

          723,000           723,000

9.กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
ผู้จดัการการดูแลผู้สูงอาย ุการดูแลผู้สูงอายกุลุ่มติด
สังคมติดบ้าน และกลุ่มติดเตียงในชุมชน

       1,500,000        1,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดหนองคำย

10.กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ด้านการแพทยแ์ผนไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

       1,000,000        1,000,000

11.กิจกรรม “ศูนยด้์ารงธรรมชวนรู้”           506,000           506,000

12.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์
คลังปัญญาผู้สูงอายุ

       3,000,000        3,000,000

13.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์
ในวยัรุ่น

       4,010,900        4,010,900

14.กิจกรรมฝึกอบรมการท้าบัญชีและหลักการ
แนวคิดสวสัดิการชุมชนเพือ่เพิม่ศักยภาพ
คณะกรรมการสวสัดิการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

       2,205,200        2,205,200

15 15.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
 ฟืน้ฟู ศิลปวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

4        8,804,000        8,804,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของไทย และเป็น
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรมมหกรรมศิลปวฒันธรรมลุ่มน้้าโขง   ไทย-ลาว        5,050,000        5,050,000

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์น้้าตกธารทอง (ตอนบน) 
อ้าเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย

       3,754,000        3,754,000

5. พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนสู่มาตรฐานสากล
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ
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งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร
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งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดหนองคำย

16 16.โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ
แบบบูรณาการ

6        2,000,000        2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากภารกิจมีความคาบ
เกี่ยวกับหน่วยงานฟังก์ชั่น สามารถบูรณาการ
ร่วมกันได้กรณีมีความจ้าเป็นเร่งด่วนและเป็น
ปัญหาของจงัหวดั

กิจกรรมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ ์สร้างการ
รับรู้ นโยบายรัฐบาลและนโยบายจงัหวดั

       2,000,000        2,000,000

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ        9,000,000          9,000,000
   397,578,700      214,892,300    182,686,400                 -   

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

        1           43,235,100        -                         -   

          11,419,700                      90

       -                         -          -                         -   

          98,333,400                       -   

       -                         -          -                         -   

          34,500,000                       -   

       -                         -          -                         -   

            5,031,000                       -   

       -                         -          -                         -   

            7,920,000                       -   
      13        437,971,090       12        237,531,800         1        200,439,200       -                       90

          9,000,000           9,000,000

13      446,971,090       12      246,531,800       1        200,439,200       -     90                    

หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดหนองบัวล าภู วงเงิน 243,672,400 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)
   2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม 5 ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        4         186,669,400

        2             4,280,200

        3           29,000,000

จังหวัดหนองบวัล ำภู

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        2

        42

          65,004,890

        285,002,800

        1           10,350,000การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละการยกระดับคุณภาพชีวิต1

4

การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อตุสาหกรรม การค้า 
การลงทุน

การบริการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อยา่งยั่งยนื

        2             9,311,200

3 การยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ         3           63,500,000

5 การเสริมสร้างความมัน่คงเพื่อความสงบสุขของสังคม         2           15,152,200         2             7,232,200

หนองบัวล าภู



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการยกระดับคุณภาพชีวติ

1 1.โครงการจดัหาน  าอุปโภค
บริโภคเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติ

4       43,235,190       43,235,100                  90 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน  าอุปโภค บริโภค

1. ก่อสร้างระบบผลิตน  าประปา ม.6 ต.ปางกู่ อ.
โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

          860,000           860,000

2. ก่อสร้างระบบผลิตน  าประปา ม.8 ต.ปางกู่ อ.
โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

          497,000           497,000

3. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง       25,779,690       25,779,600                  90

4. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน  าประปา ม.10 ต.
ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

          497,000           497,000

5. ก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.โคกม่วง 
อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

          450,000           450,000

6. สูบน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์ม.12 ต.โนนสัง อ.
โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

          700,000           700,000 ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้ประโยชน์ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการ

7. ก่อสร้างระบบผลิตน  าประปาบ้านศรีวไิล ม.9 ต.
ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

          497,000           497,000

8. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปาหอ
ถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื บ้านนาสมนึก 
หมู่ที่ 6  ต าบลนาเหล่า

          664,500           664,500

9. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปาหอ
ถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านหนองสิม 
 หมู่ที่ 1  ต าบลนาแก

          664,500           664,500

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดหนองบัวล ำภู

หนองบัวล าภู   1/13



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดหนองบัวล ำภู

10. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านค้อ
ใหม่   หมู่ที่ 4  ต าบลนาแก

          664,500           664,500

11. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านนา
สุรินทร์  หมู่ที่ 7  ต าบลวงัทอง

          664,500           664,500

12. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านวงัม่วง
  หมู่ที่ 3  ต าบลเทพคีรี

          664,500           664,500

13. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านนาดิน
ด า  หมู่ที่ 10 ต าบลนาแก

          664,500           664,500

14. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านใหม่
บูรพา หมู่ที่ 12  ต าบลนาเหล่า

          664,500           664,500

15. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านโคก
สวา่ง หมู่ที่ 8  ต าบลวงัปลาป้อม

          664,500           664,500

16. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านนาซ า
จวง  หมู่ที่ 8 ต าบลนาแก

          664,500           664,500

17. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านโคก
หนองบัว  หมู่ที่ 5         ต าบลวงัปลาป้อม

          664,500           664,500
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดหนองบัวล ำภู

18. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านวงั
ส าราญ หมู่ที่ 2  ต าบลวงัทอง

          664,500           664,500

19. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านนา
กลาง  หมู่ที่ 7  ต าบลนาเหล่า

          664,500           664,500

20. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านโคกนา
เหล่า หมู่ที่ 2  ต าบลนาเหล่า

          664,500           664,500

21. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านวงั
ปลาป้อม หมู่ที่ 1 ต าบลวงัปลาป้อม

          664,500           664,500

22. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านดอน
มะค่า หมู่ที่ 6  ต าบลนาแก

          664,500           664,500

23. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านนาแก
 หมู่ที่ 7  ต าบลนาแก

          664,500           664,500

24. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านนา
กลาง  หมู่ที่ 13  ต าบลนาเหล่า

          664,500           664,500

25. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านวงั
ปลาป้อม หมู่ที่ 3  ต าบลวงัปลาป้อม

          664,500           664,500
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดหนองบัวล ำภู

26. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านสวน
สวรรค์  หมู่ที่ 4  ต าบลวงัทอง

          664,500           664,500

27.ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปาหอ
ถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านวงัสาม
หาบ   หมู่ที่ 8 ต าบลเทพคีรี

          664,500           664,500

28. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน  าประปา
หอถังสูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่งยัง่ยนื  บ้านแสง
ทองพัฒนา  หมู่ที่ 10  ต าบลวงัทอง

          664,500           664,500

8 2.โครงการพัฒนาทุนมนุษยเ์พือ่
คุณภาพชีวติ

3       21,769,700         10,350,000       11,419,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมอาชีพเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติ

1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวลุ่มภูสู่
มาตรฐานสากล

       1,000,000          1,000,000

2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการสร้างงานสร้าง
อาขีพเพือ่เพิม่ขีดความสามารถของชุมชน

       1,401,500          1,401,500

3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมสร้างรายได้
ทุกกลุ่มคน

       1,000,000          1,000,000

4 จดัตั งศูนยไ์ทยสัปปายะเมืองลุ่มภู        1,580,500          1,580,500

5 ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเพือ่พัฒนาคุณภาพเด็ก
จงัหวดัหนองบัวล าภู

       5,368,000          5,368,000

6 โครงการการแข่งขัน Khamsaen A-MATH - 
Crossword Tournament ครั งที่ 2 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          949,600           949,600
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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7 พัฒนาอาชีพและคุณภาพผู้มีรายได้น้อยเพือ่ลด
ความเหล่ือมล  าทางสังคม

       2,470,100        2,470,100

8 ส่งเสริมครัวเรือนและชุมชนเข้มแข็งตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       8,000,000        8,000,000

2. การส่งเสริมและเพิม่มูลค่า
สินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้า การลงทุน

2 3.โครงการพัฒนาแหล่งน  าเพือ่
การเกษตร

2       55,974,000         52,654,000        3,320,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและขาดแคลนน  าเพือ่การเกษตร

1. ขุดลอกหนองหอยพร้อมอาคารประกอบ บ้านกุด
สะเทียน ต าบลกุดสะเทียน อ าเภอศรีบุญเรือง 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

       4,000,000          4,000,000

2. ขุดลอกคลองกุศนัยพร้อมอาคารประกอบ บ้าน
โนนสูง ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

       1,000,000          1,000,000

3. ขุดลอกล าห้วยโปร่งพร้อมอาคารประกอบ บ้าน
หนองไพบูลย ์ต าบลอุทัยสวรรค์ อ าเภอนากลาง 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

       1,000,000          1,000,000

4. ขุดลอกหนองอีจพิร้อมอาคารประกอบ บ้านหนอง
ไพบูลย ์ต าบลอุทัยสวรรค์ อ าเภอนากลาง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

       1,000,000          1,000,000

5. ขุดลอกหนองเม็กพร้อมอาคารประกอบ บ้าน
หนองเจริญ ต าบลกุดดู่ อ าเภอโนนสัง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

       7,000,000          7,000,000
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6. ขุดลอกล าห้วยแคนตอนล่างพร้อมอาคารประกอบ
 บ้านโนนทัน ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

       4,000,000          4,000,000

7. ขุดลอกหนองเลี ยงควายพร้อมอาคารประกอบ 
บ้านศรีสมบูรณ์ ต าบลกุดดู่ อ าเภอโนนสัง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

       4,000,000          4,000,000

8. ขุดสระบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสัง 
อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

       3,000,000          3,000,000

9. ขุดสระบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลโคกใหญ่ 
อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

       3,000,000          3,000,000

10. ขุดสระบ้านหนองโน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

       3,000,000          3,000,000

11. ขุดสระบ้านโคกม่วงชุม หมู่ที่ 4 ต าบลโนนเมือง 
อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

       3,000,000          3,000,000

12. ขุดลอกล าห้วยไผ่ ต าบลหัวนา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

       1,500,000          1,500,000

13. ขุดลอกบึงผักขา ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญ
เรือง จงัหวดัหนองบัวล าภู

       5,000,000          5,000,000

14 ขุดลอกหนองหินงม ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอนากลาง
 จงัหวดัหนองบัวล าภู

       3,000,000          3,000,000

15 ขุดลอกล าห้วยน  าลัด บ้านโพธิ์ศรีส าราญ หมู่ที่ 
13 ต าบลหัวนา อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จงัหวดั
หนองบัวล าภู

       1,000,000          1,000,000

16 ขุดลอกสระโสกช้าง บ้านโคกม่วงชุม ม.4 ต.โนน
เมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

          444,000             444,000
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17 ขุดลอกสระหนองโจด บ้านโนนคูณ ม.7 ต.บ้าน
ถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

          757,000             757,000

18 ขุดลอกหนองคัดเค้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม 
ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

       4,525,000          4,525,000

19 ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยสีเสียด หมู่ 5 บ้านอ่าง
บูรพา ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

       2,428,000          2,428,000

20 ขุดลอกน  าศูนยเ์รียนรู้ป่ารักษ์น  าบ้านหนองหินตั ง
 ต าบลนาเหล่า อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบัวล าภู

       1,000,000        1,000,000

21 ก่อสร้างระบบระบายน  าแบบเหล่ียม ล าห้วยค า
ป่าหลาย หมู่ 2 บ้านภูพานทอง ต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบัวล าภู

       1,700,000        1,700,000

22 ก่อสร้างฝายน  าล้น (แบบ มข.2527) บ้านโพธิ์ศรี
ส าราญ หมู่ที่ 13 ต าบลหัวนา อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู จงัหวดัหนองบัวล าภู

          620,000           620,000

3 4.โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย ์วถิีหนองบัวล าภู ตาม
หลัก เกษตร-ศาสตร์พระราชา

2     108,563,300         33,969,900       74,593,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
พัฒนาและเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตร

1. ส่งเสริมการผลิตราชินีข้าวเหนียวในกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนข้าว

       9,203,200          9,203,200

2.  ส่งเสริมการผลิตผักอินทรียเ์พือ่สุขภาพของคน
ในชุมชน

      12,000,000         12,000,000

3. ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน ในระบบประชารัฐ        5,000,000          5,000,000
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4. ส่งเสริมการเลี ยงไก่พื นเมือง        5,000,000          5,000,000

5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตรเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่

       1,001,000          1,001,000

6. พัฒนาตลาดเกษตรกร        1,765,700          1,765,700

7. ยกระดับสินค้าภาคการเกษตร จ.หนองบัวล าภู        2,178,900        2,178,900

8. ส่งเสริมการเลี ยงแพะเชิงพาณิชย์        7,898,100        7,898,100

9. ส่งเสริมการปลูกไผ่ไม้เศรษฐกิจ        9,998,000        9,998,000

10. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน ลดการใช้
สารเคมีในพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว

      34,374,000       34,374,000

11. ส่งเสริมการปลูกอ้อยคั นน  าเสริมสร้างรายได้        1,282,600        1,282,600

12. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตวน์  า
จงัหวดัหนองบัวล าภู

      18,861,800       18,861,800

4 5.โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วถิี 
วธิหีนองบัวล าภู

2       34,965,500         26,545,500        8,420,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
พัฒนาและเพิม่ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
สินค้าเกษตร

1. แปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าผ้าทอหนองบัวล าภู           545,500             545,500

2. ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลย ีDigital           500,000             500,000

3. แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2022       15,000,000         15,000,000

4. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวจงัหวดัหนองบัวล าภู

       8,500,000          8,500,000

5. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการ SMEs วสิาหกิจชุมชน และ OTOP

          520,000           520,000
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6. พัฒนาและเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน
และผลิตภัณฑ์ชุมชนจงัหวดัหนองบัวล าภู

       2,000,000          2,000,000    

7. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

       7,900,000        7,900,000

9 6.โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานด้านการคมนาคม

2       85,500,000         73,500,000       12,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคม เพือ่การ
ส่งเสริมการค้าการลงทุน

1 ซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านวงัหมื่น ต าบลหนองบัว
 อ าเภอเมือง- บ้านสร้างเส่ียน ต าบลหนองบัวใต้ 
อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบัวล าภู

      15,000,000         15,000,000

2 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านกุดดินจี่ ต าบลกุดดินจี่
อ าเภอนากลาง - บ้านนาไร่ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอ
สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบัวล าภู

      17,000,000         17,000,000

3 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านโสกก้านเหลือง ต าบล
ปางกู่ อ าเภอโนนสัง - บ้านนิคมหนองจาน ต าบล
ปางกู่ อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

      12,000,000         12,000,000

4 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านเทพคีรี ต าบลเทพครี 
อ าเภอนาวงั - บ้านวงัปลาป้อม ต าบลวงปลาป้อม 
อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบัวล าภู

      12,000,000         12,000,000

5 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านโนนสัง ต าบลโนนสัง 
อ าเภอโนนสัง - บ้านโนนยาว ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอ
โนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

      17,500,000         17,500,000

6 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านวงัไฮ ต าบล
นากอก  - บ้านคึมน  าเกลี ยง ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอศรีบุญเรืองง จงัหวดัหนองบัวล าภู

      12,000,000       12,000,000
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สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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3. การยกระดับการท่องเที่ยว
และบริการ

5 7.โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานด้านการท่องเที่ยว

2       28,000,000          3,000,000       25,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
และบริการ

1. ก่อสร้างลานจอดรถ ตลาดห้วยเด่ือ        1,500,000          1,500,000

2. ก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์กลางแจง้ (Dino Park)
 Phase 2

      25,000,000       25,000,000

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปูห่ลุบ ภูแอ่น (ช่องเขาขาด)        1,500,000          1,500,000    

6 8.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอัตลักษณ์ วธิ ีวถิี
หนองบัวล าภู

2       24,000,000         16,000,000        8,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์

1. เปิดพื นที่สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวทาง
วฒันธรรมวถิีลุ่มภู

      10,000,000         10,000,000

2. พัฒนา ยกระดับประเพณีวฒันธรรมเพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยววถิีลุ่มภู

       6,000,000          6,000,000

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธจ์งัหวดั
หนองบัวล าภู

       6,000,000        6,000,000

4. Sport Tourism กีฬาเพือ่การท่องเที่ยว        2,000,000        2,000,000

7 9.โครงการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาดด้านท่องเที่ยว
เชิงรุก

2       11,500,000         10,000,000        1,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ประชาสัมพันธก์ารตลาดด้านการท่องเที่ยว
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ส ำคัญ
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1 ประชาสัมพันธส่์งเสริมการท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงรุก

      10,000,000         10,000,000

2 ประขาสัมพันธส่์งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว        1,500,000        1,500,000

4. การบริการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

11 10.โครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

5        6,249,000          1,218,000        5,031,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์และ
ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่ง
ยัง่ยนื

1 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ป้องกัน พิทักษ์ 
และฟืน้ฟูทรัพยากรป่าไม้ในระดับพื นที่จงัหวดั
หนองบัวล าภู

       1,218,000          1,218,000

2 รักษ์จงัหวดัหนองบัวล าภู เพือ่เมืองสะอาด ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

       4,731,000        4,731,000

3 อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพือ่ความสมดุลแก่ระบบนิเวศ

          300,000           300,000

12 11.โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

5        3,062,200          3,062,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์และ
พิทักษ์พันธกุรรมพืชที่หายาก

1 หนองบัวล าภูอนุรักษ์และพิทักษ์พันธกุรรมพืช        1,024,000          1,024,000

2 อนุรักษ์ขยายพันธุ์กระเจยีวอุษา        2,038,200          2,038,200

5. การบูรณาการความมั่นคง
เพือ่ความสงบสุขของสังคม
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งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
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10 12.โครงการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

1       11,952,200          4,032,200        7,920,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพและสร้างความปลอดภัยในการใช้
เส้นทางคมนาคม

1 โครงการต าบลขับขี่ปลอดภัย เพือ่สร้างวฒันธรรม
ความปลอดภัยทางถนนอยา่งยัง่ยนื

          532,200             532,200

 2.ปรับปรุงจดุเส่ียง ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน
ศรีบุญเรือง - นากลาง กม.35+000 - 37+000 บ้าน
โนนธาตุ ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอนากลาง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

       3,500,000          3,500,000

3. ปรับปรุงจดุเส่ียง ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน
ศรีบุญเรือง - นากลาง กม.10+000 - 11+500 บ้าน
ป่าคา ต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

       3,500,000           3,500,000

4. ก่อสร้างสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 228 
ตอนหนองบัวล าภู - นาค าไฮ กม.55+050 โรงเรียน
ศรีบุญเรืองวทิยาคาร ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรี
บุญเรือง จงัหวดัหนองบัวล าภู

       4,000,000        4,000,000

5.ป้องกันและเฝ้าระวงัการขับรถในขณะเมาสุรา 
(เมาแล้วขับ)

          420,000           420,000

13 13.โครงการส่งเสริมและรักษา
ความมั่นคง ปลอดภัย เพือ่
ความสงบสุขของสังคมและ
ประเทศ

1        3,200,000          3,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยและสงบสุขในสังคม

1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณา
การ

       3,200,000          3,200,000
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ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ     9,000,000       9,000,000
   446,971,090      246,531,800    200,439,200                 90

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี  1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

      19           75,391,500        -                         -   

          44,632,000                     235

        2             2,424,000        -                         -   

          11,000,000                       -   

        1           10,965,600        -                         -   

          33,620,000                       -   

        7           14,684,200         6             7,907,900

                      -                         -   

       -                         -           1             1,725,500

                      -                         -   

      50        402,369,635       14        200,018,700       29        192,717,300         7           9,633,635

          9,000,000           9,000,000

50      411,369,635       14      209,018,700       29      192,717,300       7        9,633,635          

หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดบึงกาฬ วงเงิน 188,492,800 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)
   2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

            1,725,500        -                         -   

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพารา ระบบเกษตรกรรมยั่งยนืแบบ
ครบวงจร

1

4

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

การพัฒนาคน สังคมและความมัน่คงสู่สังคมสงบสุข       16           30,951,300

3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมและพลังงานอยา่งยั่งยนื

        4         100,947,600

5 พัฒนายกระดับการบริหารจดัการภาครัฐ         1

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

      24

        52

        215,951,235

          52,794,000

        5           95,927,500

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม 5  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        3           39,370,000

        3             8,359,200

        3           56,362,000

จังหวัดบงึกำฬ

บึงกาฬ
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1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ยางพาราระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยนืแบบครบวงจร

1 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงข่ายถนนเพือ่การขนส่ง
ยางพาราจากแหล่งผลิต

2     133,432,000         88,800,000       44,632,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการขนส่งสินค้า
เกษตร

1. ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ทช.บก.4001 -
บ้านโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ

      34,300,000         34,300,000

2. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางสายแยก ทล. 222 - 
บ้านนาป่าน (วทิยาลัยเทคนิคบึงกาฬ)  อ าเภอเมือง 
จงัหวดับึงกาฬ

      20,500,000         20,500,000

3. เสริมผิวทางลาดยางสายแยก ทล. 2026   บ้าน
เหล่าคาม อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

      15,000,000         15,000,000

4. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางสายแยก ทล. 2095 - 
บ้านนาสวรรค์ อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอเมือง จงัหวดั
บึงกาฬ

      19,000,000         19,000,000

5. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางสายแยก ทล. 222 - 
บ้านชมภูทอง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

      16,000,000       16,000,000

6. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางสายแยก ทช.บก. 4001 -
 บ้านนาเจริญ อ าเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ

      15,000,000       15,000,000

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ภูเจริญ
 หมู่ 16 ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง 
จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000
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8. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน 
คศล. หมู่ 4 ต าบลดงบัง อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดั
บึงกาฬ

          500,000           500,000

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเจริญ 
หมู่ที่ 8 ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดั
บึงกาฬ

          302,000           302,000

10. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนกลาง-สะพาน
หนองกุ้ง อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ

          480,000           480,000

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค าแก้ว 
หมู่ที่ 7 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าล่ี หมู่ที่
 14 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรัพยอ์ุดม
 หมู่ที่ 11 ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึง
กาฬ

          500,000           500,000

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนโพธิ์
ทอง หมู่ที่ 11 ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดั
บึงกาฬ

          500,000           500,000

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอีสาน
พัฒนา หมู่ที่ 16 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึง
กาฬ

          500,000           500,000

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 บ้านโนนเหมือดแอ่ ต าบลเซกา  อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบึงกำฬ

17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 บ้านดงไร่ หมู่ที่ 11 บ้านดงไร่ ต าบลเซกา อ าเภอเซ
กา จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคอม ต าบลเซกา 
อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000

19. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านท่าเรือ ต าบลซาง
 อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

          469,000           469,000

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบังใต้ 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด   จงัหวดั
บึงกาฬ

          490,000           490,000

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกแวง 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด   จงัหวดั
บึงกาฬ

          490,000           490,000

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยอง
 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับึง
กาฬ

          490,000           490,000

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับึงกาฬ

          490,000           490,000

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองจกิ - วดัถ้ าน้ าทิพย ์หมู่ที่ 4 บ้านหนองจกิ 
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองจกิ อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

          480,000           480,000
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26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน
โนนสวา่ง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

          450,000           450,000

27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต าบล
นาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ (ถนนเส้นข้าง
วดัทอกฯ-วดัภูทอกใหญ่)

          500,000           500,000

28. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านนา
จาน หมู่ที่ 4 สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 212 ถึง บ้านนาจาน หมู่ที่ 4 ต าบลบุง่คล้า
 อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับึงกาฬ

       1,999,000        1,999,000

29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง
ส าราญ - ดอนใหญ่ ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุง่คล้า 
จงัหวดับึงกาฬ

          494,000           494,000

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
โนนสะอาด อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับึงกาฬ

          499,000           499,000

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน
ดอนแพง อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับึงกาฬ

          499,000           499,000

2 2.โครงการพัฒนาระบบตลาด
และเพิม่ช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

จดังานวนัยางพารา (Expro) 2        2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การตลาดยางพารา

3 3.โครงการสร้างมูลค่าเพิม่สินค้า
เกษตร

การสร้างมูลค่าเพิม่ผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วย
นวตักรรมและเทคโนโลยี

2        1,489,840          1,489,800                  40 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิม่ผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วยนวตักรรม
และเทคโนโลยี
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4 4.โครงการส่งเสริมการปลูกไม้
ผลแบบผสมผสาน

ส่งเสริมการปลูกไม้ผล 2        2,122,600          2,122,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชเสริมรายได้จากการปลูก
ยางพารา

5 5.โครงการเพิม่ศักยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรเพือ่พัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื (ปลาดุกบิก๊
อุย)

ส่งเสริมการเล้ียงปลาดุกบิก๊อุยในบ่อพลาสติก เพือ่
พัฒนาอาชีพครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกร

2        1,515,100          1,515,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
เล้ียงปลาเสริมรายได้

16 6.โครงการปรับปรุงแหล่งน้ า
เพือ่การเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

2        4,566,000        4,566,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
แหล่งน้ าเพือ่การเกษตร

1. ขุดลอกห้วยค าปะกั้ง บ้านท่าสวาท หมู่ที่ 9 ต าบล
โซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000

2. ขุดลอกล าห้วยแก่นคุณ บ้านท่าล่ี หมู่ที่ 4 ต าบล
โซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000

3. ขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่
 10 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ

          479,000           479,000

4. ขุดลอกห้วยฝ่ายใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านนาค าแคน 
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000

5. ขุดลอกหนองแปน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจนัทร์สาคร
 ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000

6. ขุดลอกหนองแวงยาว หมู่ที่ 6  บ้านหนองจนัทร์
สาคร ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

          500,000           500,000
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7. ขุดลอกหนองจนัทร์ตอนบน หมู่ที่ 6  บ้านหนอง
จนัทร์สาคร ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึง
กาฬ

          500,000           500,000

8. ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยทรายตอนบน บ้านดงชมภู
 หมู่ที่ 7 ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง 
จงัหวดับึงกาฬ

          480,000           480,000

9. ขุดลอกหนองแวง บ้านสมพร หมู่ที่ 8  ต าบลโคก
กวา้ง อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับึงกาฬ

          303,500           303,500

10. ขุดลอกหนองนกเค้า บ้านท่าศิริขันธ ์หมู่ที่ 8 
ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับึงกาฬ

          303,500           303,500

17 7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพือ่พัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เพือ่
สร้างมูลค่าเพิม่โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน

ส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากยางพาราเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน

2        8,000,000        8,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

18 8.โครงการประชาสัมพันธส์ร้าง
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมจาก
ยางก้อนถ้วยเป็นการผลิตน้ า
ยางพาราสดเพือ่เพิม่มูลค่า

จดัอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ
สวนยางพารา

2        1,200,000        1,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
อาชีพ

19 9.โครงการส่งเสริมการท า
การเกษตรระบบเกษตร
ผสมผสานเพือ่เสริมรายได้
ยางพารา

ส่งเสริมการท าการเกษตรระบบเกษตรผสมผสาน
เพือ่เสริมรายได้ยางพารา

2        8,704,000        8,704,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร

20 10.โครงการการพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 2        3,486,000        3,486,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร
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21 11.โครงการยกระดับสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานและความ
ปลอดภัย

การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
และความปลอดภัย (การอบรมและศึกษาดูงาน)

2        1,000,000        1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร

22 12.โครงการพัฒนาการเกษตรให้
ได้มาตรฐานเพือ่การจดัการ
ท่องเที่ยว

พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน 2        4,271,700        4,271,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร

23 13.โครงการพัฒนาศูนยเ์รียนรู้
เทคโนโลยเีกษตร นวตักรรม 
และธรุกิจเกษตรครบวงจร

การพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้เทคโนโลยเีกษตรและ
เกษตรกรรม

2       12,221,020       12,221,000                  20 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร

24 14.โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตแพะในสวนยางพารา

ส่งเสริมสร้างฐานการผลิตและเพิม่ขีดความสามารถ
ในการผลิตแพะเนื้อ

2        4,166,860        4,166,800                  60 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ช่อง
ทางการจ าหน่วยสินค้าเกษตร

25 15.โครงการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตผล
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ 
OTOP/สินค้าชุมชน

จดัเวทีเสวนาส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตผลทางการ
เกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านส่ือ
ประชาสัมพันธช์่องทางต่าง ๆ

2        1,000,000        1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ช่อง
ทางการจ าหน่วยสินค้าเกษตร

26 16.โครงการเพิม่ศักยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรเพือ่พัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื (ปลากดคัง)

ส่งเสริมการเล้ียงปลากดคังในบ่อดินเพือ่การพัฒนา
มาตรฐานด้านการประมง

2        1,274,100        1,274,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เพือ่ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

27 17.โครงการส่งเสริมการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ าในแหล่งน้ า
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและ
ความปลอดภัย

2        2,752,400        2,752,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

28 18.โครงการเพิม่ศักยภาพกลุ่ม
แปรรูปสัตวน์้ า

เพิม่ศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตวน์้ า 2           934,000           934,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
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29 19.โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตและบริหารจดัการด้าน
การตลาดไม้ผลอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เพิม่ประสิทธภิาพและพัฒนาการปลูกไม้ผลในแปลง
เกษตรกร

2        6,777,600        6,777,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และสนับสนุน
ปัจจยัการผลิต

30 20.โครงการส่งเสริมการใช้ปุย๋
เพือ่ลดต้นทุนการผลิต

ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้
ได้มาตรฐาน

2        8,493,755        8,493,700                  55 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และสนับสนุน
ปัจจยัการผลิต

31 21.โครงการส่งเสริมการป้องกัน
และก าจดัโรคแมลงศัตรูพืชผัก
โดยวธิผีสมผสาน

เพิม่ประสิทธภิาพศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 2        1,005,460        1,005,400                  60 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และสนับสนุน
ปัจจยัการผลิต

32 22.โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววถิีเกษตร

ส่งเสริมการท่องเที่ยววถิีเกษตร 2        1,200,000        1,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่เกษตรกรต้นแบบ และ
กลุ่มเกษตรกร

33 23.โครงการขยายผลเกษตรเพือ่
อาหารกลางวนั อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระ
กนิษฐา  ธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

การผลิตพืช สัตว ์ประมง ในโรงเรียน 2        3,591,800        3,591,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรเพือ่เป็นอาหารกลางวนัแก่เด็ก
นักเรียน

34 24.โครงการโคก หนอง นา
โมเดล สร้างวถิีชีวติที่ยัง่ยนื

2           747,000           747,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
เกษตรแบบพอเพียง

1. ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นาโมเดล           257,000           257,000
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2. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในโครงการ โคก 
หนอง นาโมเดล

          490,000           490,000

2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ
เพิม่ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

6 25.โครงการซ่อมสร้างถนนเพือ่
รองรับการค้าชายแดน

      38,000,000         38,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เป็นเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

1. ปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก .3010 แยก 
ทล.212 - บ้านหนองมุม อ าเภอเมืองบึงกาฬ, ปาก
คาด จงัหวดับึงกาฬ

2       21,000,000         21,000,000

2. ปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก .026 -   เชิง
ลาดสะพานห้วยเรือ บ้านห้วยเล็บมือ อ าเภอบุง่คล้า 
จงัหวดับึงกาฬ

      17,000,000         17,000,000

7 26.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการค้าการลงทุนและ
การตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตร OTOP/SMEs จงัหวดั
บึงกาฬ

2       11,670,000             670,000       11,000,000

1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 2           670,000             670,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ

2. การพัฒนาและส่งเสริมการตลาด       11,000,000       11,000,000
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8 27.โครงการจดัแสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
ภายในจงัหวดั ต่างจงัหวดั และ
ประเทศเพือ่นบ้าน

จดัแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในเขต
จงัหวดั หรือต่างจงัหวดั

2           700,000             700,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ช่องทาง
การตลาดให้กับสินค้า OTOP

15 28.โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ก าลังแรงงานรองรับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ

       1,424,000        1,424,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพแรงงาน

1. การเชื่อมโยงความต้องการด้านแรงงานระหวา่ง
สถานประกอบการและสถานศึกษาเพือ่ผลิตก าลัง
แรงงาน

2           125,000           125,000

2. การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ        1,018,000        1,018,000

3. การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับความต้องการ
ของผู้ประกอบการ

          281,000           281,000

35 29.โครงการประชาสัมพันธก์าร
ประกอบธรุกิจ SME และ
การค้าชายแดน

ผลิตส่ือเผยแพร่ผู้ประกอบการธรุกิจ SME ที่ประสบ
ความส าเร็จ

2        1,000,000        1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ช่องทาง
การตลาดให้กับ SME

3. ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว
และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
และพลังงานอยา่งยัง่ยนื
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบึงกำฬ

9 30.โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว
จงัหวดับึงกาฬ

      20,000,000         17,000,000        3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดั

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานหนาวดีดีที่บึงกาฬ 2        5,000,000          5,000,000  

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวนัสถาปนาจงัหวดับึง
กาฬ

       7,000,000          7,000,000  

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีบุญผะเหวด
เทศน์มหาชาติจงัหวดับึงกาฬ

       1,000,000        1,000,000

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี
 ไทย ลาว และเวยีดนามชิงถ้วยพระราชทาน

       5,000,000          5,000,000  

5. ผลิตส่ือเพือ่ส่งเสริมและประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวจงัหวดับึงกาฬ

       2,000,000        2,000,000

12 31.โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ฐานแหล่งท่องเที่ยวและส่ิง
อ านวยความสะดวกเพือ่รองรับ
การท่องเที่ยว

      49,187,000         38,562,000       10,625,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดั

1. พัฒนาภูมิทัศน์ศาสนสถานสู่แหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมตามวถิีชีวติลุ่มน้ าโขง  

2        2,000,000        2,000,000

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านสะง้อ        2,000,000        2,000,000

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเขตห้ามล่า
สัตวป์่าบึงโขงหลง

       1,000,000        1,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบึงกำฬ

4. ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวตัวถิี OTOP 
รอบหนองห้วยไม้ซอด ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึง
กาฬ

       5,125,000        5,125,000

5. ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานของแหล่งท่องเที่ยว 
(ถนนป้าย สภาพอาคาร) ปรับปรุงขยายช่องจราจร
และอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางหลวง
หมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100ตอน พรเจริญ –
 โซ่พิสัย ระหวา่ง กม.0+825 – กม.1+600 ต าบลพร
เจริญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

      25,000,000         25,000,000

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว วดัถ้ าชัยมงคล บ้านดงสวา่ง หมู่ที่ 6 ต.
โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

       1,562,000          1,562,000

7. ปรับปรุงศูนยแ์สดงสินค้า และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
 OTOP เพือ่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านดง
สวา่ง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึง
กาฬ

          500,000           500,000

8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายแยกทล .212 - จดุชม
ววิ ทิวโขงงาม บ.ห้วยเล็บมือ อ.บุง่คล้า จ.บึงกาฬ

      12,000,000         12,000,000

13 32.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

      20,795,000             800,000       19,995,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

1. พัฒนาศักยภาพทางภาษาส าหรับบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวเพือ่รองรับนักท่องเที่ยว

2 , 5           500,000             500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบึงกำฬ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจงัหวดับึงกาฬ

          300,000             300,000

3. ฝึกอบรมนักส่ือความหมายท้องถิ่น           500,000           500,000

4. เพิม่ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การ
พัฒนาที่ยัง่ยนื

          300,000           300,000

5. การให้บริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว           300,000           300,000

6. การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร
นวตักรรมการจดัการการท่องเที่ยวชุมชน

          300,000           300,000

7. ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่เข้าสู่
มาตรฐานโฮมสเตย์

          500,000           500,000

8. ฝึกอบรมบุคลากรผู้ฝึกสอนเรือกรรเชียง           350,000           350,000

9. การส่งเสริมนวตักรรมการจดัการขยะในโรงเรียน
และชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

      10,000,000       10,000,000

10. อบรมส่งเสริมกลุ่มท่องเที่ยววถิีชุมชนสร้างช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์

          500,000           500,000

11. สัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธส์านสัมพันธ์
 2 ฝ่ังโขง บึงกาฬ - ปากซัน ส่งเสริมการท่องเที่ยว

       1,200,000        1,200,000

12. เพิม่ประสิทธภิาพและสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

       3,098,000        3,098,000

13. เพิม่ประสิทธภิาพและศักยภาพเพือ่พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้หินสามวาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       1,850,000        1,850,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบึงกำฬ

14. อบรมให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมโดยใช้พลังงาน
ทดแทนอยา่งยัง่ยนื

       1,097,000        1,097,000

14 33.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
 ฟืน้ฟู ศิลปวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพือ่
ส่งเสริมท่องเที่ยววถิีชีวติอารย
ธรรมลุ่มน้ าโขง

2 , 5       10,965,600       10,965,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณี ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

1. สองน่องท่องส่ีภู (ภูทอก ภูสิงห์ ภูววั ภูลังกา)        2,000,000        2,000,000

2. ภูสิงห์เทรล (วิ่งเทรล) ส่งเสริมการท่องเที่ยววถิี
ชีวติลุ่มน้ าโขง

          500,000           500,000

3. FAM Trip เพือ่ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของ
วถิีชีวติลุ่มน้ าโขง (กิจกรรมผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวสัญจรเพือ่ประชาสัมพันธ ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเขตพืน้ที่การท่องเที่ยววถิีชีวติลุ่มน้ าโขง

          500,000           500,000

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาวิ่งเพือ่สุขภาพ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กิจกรรมวิ่งเพือ่
สุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

       1,000,000        1,000,000

5. ส่งเสริมกีฬาชายหาดน้ าโขง ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดสุขส าราญบึงกาฬ  ปากซัน
 ตามเส้นทางท่องเที่ยววถิีชีวติลุ่มน้ าโขง (กิจกรรม
ส่งเสริมกีฬาชายหาดน้ าโขง ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จงัหวดับึงกาฬ ตามเส้นทางท่องเที่ยววถิีชีวติลุ่มน้ า
โขง)

       1,000,000        1,000,000

บึงกาฬ   14/19



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบึงกำฬ

6. มหกรรมชาติพันธุ์ วถิีลุ่มน้ าโขงเชื่อมโยงสาย
สัมพันธส์องฝ่ังโขง

       2,000,000        2,000,000

7. sport entertainment        2,000,000        2,000,000

8. เพิม่พืน้ที่สีเขียว        1,965,600        1,965,600

4. การพัฒนาคน สังคมและ
ความมั่นคง
สู่สังคมสงบสุข

10 34.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการเพิม่
ประสิทธภิาพการรักษาความ
สงบเรียบร้อย และความมั่นคง
โดยภาคประชาสังคม

การฝึกจดัต้ัง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) จงัหวดับึงกาฬ

1        2,129,200          2,129,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมด้าน
ความมั่นคง

11 35.โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีกับประเทศ
เพือ่นบ้านตลอดแนวชายแดน

เสริมสร้างความสัมพันธอ์ันดีกับประเทศเพือ่นบ้าน
ตลอดแนวชายแดน

1        5,000,000          5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมด้าน
ความมั่นคง ส่งเสริมความสัมพันธก์ับประเทศ
เพือ่นบ้าน

37 36.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์

4        1,500,000        1,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจของ
ส่วนราชการ เป็นการศึกษาและจดัท าโครงการ
เป็นหลัก

1. จดัท าหลักสูตรเพศวถิีศึกษา

2. อบรมให้ความรู้ ทักษะส่ือสารในครอบครัวแก่
ผู้ปกครองของเด็กวยัรุ่นในพืน้ที่ที่มีความเส่ียงต่อ
การต้ังครรภ์ของวยัรุ่น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ
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3. การประชุมวชิาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวยัรุ่นในประเด็นจากยทุธศาสตร์สู่
การปฏิบัติอยา่งยัง่ยนื

4. ผลิตส่ือสร้างสรรค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวยัรุ่น

38 37.โครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาสู่สถานศึกษาแบบ
บูรณาการ

3        3,000,000        3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ศักยภาพด้านอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน

1. การศึกษาศักยภาพสภาพปัญหาและแนวทางการ
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การประยกุต์ใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Learning)

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการประยกุต์ใช้ศาสตร์
พระราชาเพือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื โดยใช้โครงงาน 
(Project Based Learning)

3. สร้างเครือข่ายและศูนยก์ารเรียนรู้ต้นแบบตาม
แนวทางศาสตร์พระราชาในโรงเรียน

39 38.โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชนในจงัหวดับึงกาฬ

พัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่
คุณธรรม

4        2,000,000        2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชน

40 39.โครงการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยคุลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยคุลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

4        2,000,000        2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมครู 
เด็กและเยาวชน
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ศำสตร์
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งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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41 40.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าท้องที่ผู้น าชุมชนในการ
บริหารจดัการภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงภายใต้แนวทาง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยัง่ยนืจงัหวดับึงกาฬ

การอบรม/รับมอบนโยบาย/การท ากิจกรรมกลุ่ม
ยอ่ย/การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้
สภาพปัญหาแนวทางแก้ไขภัยคุกคามความมั่นคง
ระดับอ าเภอต าบล หมู่บ้าน/การจดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

1        3,100,000        3,100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เจา้หน้าที่ภาครัฐด้านความมั่นคง

42 41.โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนและ
ป้องกันคนหน้าใหม่ห่างไกลยา
เสพติด

อบรมเยาวชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนและ
ป้องกันคนหน้าใหม่ห่างไกลยาเสพติด

4        1,103,000        1,103,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

43 42.โครงการบูรณาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดน

บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดน ไทย - ลาว

1        1,230,000          1,230,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ด้านความมั่นคง

44 43.โครงการบูรณาการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE 
จงัหวดับึงกาฬ ปี 2565

บูรณาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE จงัหวดับึงกาฬ

4        3,391,200        3,391,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

45 44.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยแบบ
บูรณาการ

พัฒนาคุณภาพชีวติครัวเรือนผู้รายได้น้อยแบบ
บูรณาการ

4        2,740,000        2,740,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวติผู้มีรายได้น้อย

46 45.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์
ยติุธรรมชุมชนและแนวทางการ
ขับเคล่ือนสู่ศูนยย์ติุธรรมชุมชน
ต้นแบบ

การอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการศูนยย์ติุธรรม
ชุมชนต าบลในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์
งานยติุธรรม

4           200,000           200,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน เป็นการอบรมและศึกษาดูงานแก่
ประธานศูนยย์ติุธรรมชุมชน
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งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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47 46.โครงการประชาสัมพันธ์
นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
(สวสัดิการแห่งรัฐ)

ผลิตส่ือประชาสัมพันธน์โยบาลส าคัญของรัฐบาล 4           250,000           250,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน เป็นการผลิตส่ือจ านวน 6 ชิ้น

48 47.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรฝ่ายปกครองเพือ่
สนับสนุนการขับเคล่ือน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั

1        2,357,900        2,357,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ ควรใช้งบบริหารจดัการ เป็น
การอบรมเจา้หน้าที่ของรัฐ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพือ่สนับสนุน การ
ขับเคล่ือนยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั

          511,900           511,900

2. การอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจงัหวดับึงกาฬ

          546,000           546,000

3. ฝึกทบทวนเพิม่ศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) เพือ่ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในพืน้ที่

       1,300,000        1,300,000

49 48.โครงการอบรมเจา้หน้าที่
ประชาสัมพันธห์น่วยงานภาครัฐ
จงัหวดับึงกาฬ

อบรมเชิงปฏิบัติการเจา้หน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน่วยงานภาครัฐ

4           500,000           500,000 ไม่เห็นควรสนนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของส านักงานประชาสัมพันธจ์งัหวดั และเป็น
การอบรมเจา้หน้าที่ของรัฐ

50 49.โครงการอบรมประสิทธภิาพ
ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนในการไกล่
เกล่ียและประนอมข้อพิพาท 
ประจ าปี 2565

อบรมให้ความรู้ข้อกฎหมาย ทักษะ การไกล่เกล่ีย
และประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน

4           450,000           450,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ด้านความมั่นคง มีจดัประกวดชุมชนหมู่บ้าน 
ทบทวนสัดส่วนภาคประชาชนให้มากกวา่
เจา้หน้าที่รัฐ
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5. พัฒนายกระดับการบริหาร
จดัการภาครัฐ

36 50.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับการบริการประชาชน
ด้วยนวตักรรมดิจทิัลและ
เทคโนโลย ี4.0

การพัฒนาและยกระดับการบริการประชาชนด้วย
นวตักรรมดิจทิัลและเทคโนโลย ี4.0

6        1,725,500        1,725,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจของ
ส่วนราชการ และเป็นการอบรมเจา้หน้าที่ภาครัฐ
 ควรใช้งบบริหารจดัการ

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)
 2. การจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรเพือ่สนับสนุนการ
ขับเคล่ือนยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั 3. 
เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ 
และการเขียนหนังสือราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ        9,000,000          9,000,000
   411,369,635      209,018,700    192,717,300       9,633,635

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

        3             2,791,200        -                         -   

          11,050,700           31,485,000

      10           71,935,300         1           58,000,000

          29,162,900                       -   

        2             6,334,100        -                         -   

                      -                         -   

        2           30,540,000        -                         -   

          38,965,000             3,000,000

        1                       -           1           18,000,000

            1,840,400             5,120,500

      44        586,140,400       24        277,915,300       18        192,619,600         2        115,605,500
         10,000,000          10,000,000

44      596,140,400       24      287,915,300       18      192,619,600       2        115,605,500       
หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดสกลนคร วงเงิน 285,354,000 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)

     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม 5 ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

      11         134,726,000

        8         121,691,800

        1             5,000,000

จังหวัดสกลนคร

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        6

      222

          59,056,900

        293,824,200

        3           13,730,000การพัฒนาเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

1

4

การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่ง
สมดุลและยั่งยนื

      10         194,196,800

3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี         3           11,334,100

5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง         3           27,728,400         1             2,767,500

สกลนคร



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 โครงการพัฒนาและขยายผล
การพัฒนาเกษตรฐานรากด้วย
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ตาม
รูปแบบสกลนครโมเดล

2       41,560,700          4,000,000        8,750,700       28,810,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพและช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น 
เกษตรกรได้รับประโยชน์ จ านวน 500 ราย

กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมให้ความรู้เกษตรกร       11,717,500          3,009,300        8,708,200

1. การเพิม่ทักษะเชิงปฏิบัติการ up skill/reskill 
เพือ่ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืน้ที่ด้วยนวตักรรม
ดินมีชีวติ จ านวน 300 ครัวเรือน

       1,019,000

2. การจดัการระบบน้ าให้เหมาะสมกับพืน้ที่ จ านวน
 300 ครัวเรือน

          809,000

3. การพัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานคราม
ด้วยนวตักรรมที่ยัง่ยนื

       2,147,600

4. การพัฒนาคุณภาพชีวติของเกษตรกรด้วย
สมุนไพรตามแบบนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์

       1,442,600

5. ส่งเสริมและยกระดับระบบการผลิตผักสวนครัว
อินทรียแ์ละกล้วยหอมทองวถิีสกลนคร

          367,100

6. อบรมการจดัการป่าเศรษฐกิจครอบครัว จ านวน 
100 ครัวเรือน

          467,100

7. อบรมการเล้ียงปลา           467,100

8. การเผยแพร่เทคโนโลยกีารผลิตไข่สุขภาพจากไก่
ไข่พืน้เมือง

          540,000

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

สกลนคร   1/27



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

9. การพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขมิ้นให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้การเกษตรด้วยนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์
ตามรูปแบบสกลนครโมเดล

       4,458,000

กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต       28,810,000       28,810,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการแจก
ปัจจยัการผลิต

 - สนับสนุนปัจจยัการผลิต       28,810,000       28,810,000

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่ือสารและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการสู่กลุ่มเกษตรกร

       1,033,200             990,700            42,500

 -ส่ือสารและประชาสัมพันธก์ิจกรรมโครงการสู่
กลุ่มเกษตรกร

       1,033,200             990,700            42,500

16 โครงการซ่อมแซมงานจดัระบบ
น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยหวด อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

2        3,500,000          3,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพการส่งน้ าของโครงการ โครงการ
ซ่อมแซมงานจดัระบบน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยหวดอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พืน้ที่การเกษตรได้
ประโยชน์ 2,000  ไร่ และเกษตรกรในพืน้ที่
บริเวณใกล้เคียง

กิจกรรมหลัก งานซ่อมแซมงานจดัระบบน้ าอ่างเก็บ
น้ าห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (คลองสาย 
1R-LMC)ต าบลจนัทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จงัหวดั
สกลนคร

       3,500,000          3,500,000

1. งานซ่อมแซมงานจดัระบบน้ าคูส่งน้ า
จ านวน 10 แห่ง
2. งานซ่อมแซมอาคารในคูส่งน้ า
3. งานปลูกหญ้าป้องกันการกัดเซาะ

       3,500,000          3,500,000

สกลนคร   2/27



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงาน
จดัระบบน้ าโครงการอ่างเก็บน้ า
ห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

2        7,450,000          6,230,000        1,220,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหา
ภัยแล้งและน้ าท่วมในพืน้ที่ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 350 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ
 2,700 ไร่ และเกษตรกรในพืน้ที่บริเวณใกล้เคียง

กิจกรรมหลักที่ 1 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย 1L- 
RMC  โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขมิ้นอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

       1,500,000          1,500,000

กิจกรรมหลักที่ 2 งานปรับปรุงอาคารบังคับน้ าปากคู
 คลองส่งน้ าฝ่ังขวา RMC และคลองส่งน้ าฝ่ังซ้าย 
LMC โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขมิ้นอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

       1,220,000        1,220,000

กิจกรรมหลักที่ 3 งานปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขมิ้นอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ระยะที่ 1

       4,730,000          4,730,000

27 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2        1,370,700        1,370,700 เห็นควรสนับสนุน  
เป็นอาชีพเสริมร่วมกับการท าเกษตรอยา่งอื่น 
สามารถลดค่าใช้จา่ยในครัวเรือนและสามารถมี
รายได้เพิม่ขึ้นในครัวเรือน เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ เกษตรกรได้รับประโยชน์ จ านวน 180
  ราย

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตไก่เหลืองดงยอเพือ่
สุขภาพ

       1,370,700        1,370,700

สกลนคร   3/27



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

1. คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมใน
การเล้ียงไก่เหลืองดงยอ โดยเกษตรกรจะต้องเป็น
ผู้สร้างโรงเรือนส าหรับเล้ียงไก่เองเพือ่เป็นจดุสาธติ
การเล้ียงไก่

2. จดัท าจดุสาธติการเล้ียงไก่เหลือง
ดงยอ 18 อ าเภอๆ ละ 10 ราย รวม 180 ราย

3. ให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยเีกี่ยวกับการเล้ียงไก่ 
ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

4. สนับสนุนปัจจยัการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 โครงการส่งเสริมท าการเกษตร
ผสมผสาน

2        1,420,500        1,420,500 เห็นควรสนับสนุน 
 เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถประกอบอาชีพได้อยา่งยัง่ยนื เกษตรกร
ได้รับประโยชน์ จ านวน 118 ราย

กิจกรรมหลัก การส่งเสริมท าการเกษตรผสมผสาน        1,420,500        1,420,500

1. ส่งเสริมการปลูกพืช           778,860           778,860

2. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์           288,230           288,230

3. ส่งเสริมการท าประมง           295,000           295,000

4. ปรับปรุงบ ารุงดิน            58,410            58,410

สกลนคร   4/27



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

36 โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบผสมผสานโดยจดัระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า ลดการชะ
ล้างดินรอบหนองหารพืน้ที่ท้าย
ประตูระบายน้ าสุรัสวดี ร่วมกับ
การปรับปรุงบ ารุงดินให้
เหมาะสมต่อการเกษตร

2        3,755,000        2,300,000        1,455,000 เห็นควรสนับสนุน  เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้เร่ืองการใช้สารอินทรียล์ดการใช้
สารเคมี ทางการเกษตรและการใช้
เทคโนโลยชีีวภาพ
เกษตรกรได้รับประโยชน์จ านวน 250 รายพืน้ที่ 
จ านวน 2,500 ไร่

กิจกรรมหลัก จดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ลดการชะ
ล้างดินรอบหนองหารพืน้ที่ท้ายประตูระบายน้ า
สุรัสวดี ร่วมกับการปรับปรุงบ ารุงบ ารุงดินให้
เหมาะสมต่อการเกษตร

       3,755,000        2,300,000        1,455,000

1. จดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 2,500 ไร่ ๆ 
ละ 800 บาท

       2,000,000        2,000,000

2. สนับสนุนปัจจยัการผลิต        1,455,000        1,455,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการแจก
ปัจจยัการผลิต

3. ค่าอ านวยการ           300,000           300,000

2. การพัฒนาการค้า การลงทุน
 และการท่องเที่ยว

    293,824,200       144,526,000       91,298,200       58,000,000

2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ จดุชมววิโค้งปิง้งู

2       30,000,000         30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากก่อสร้างและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ จดุชมววิโค้งปิง้งู ให้เกิดความ
สวยงามและเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักท่องเที่ยว ประชาชนชาวไทยประชาชนและ
ธรุกิจร้านค้าในพืน้ที่จงัหวดัสกลนคร
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ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ
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ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
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กิจกรรมหลัก ก่อสร้างและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ จดุชมววิโค้งปิง้งู

      30,000,000         30,000,000

3 โครงการส่งเสริมงานประเพณี
ส าคัญจงัหวดัสกลนครฮีต 12 
คอง 14 เที่ยวสกลนครได้ตลอดปี

2       11,543,900          6,000,000        5,543,900 เห็นควรสนับสนุน เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
เป็นการส่งเสริมงานประเพณีที่ส าคัญของจงัหวดั
สกลนคร ใน 18 อ าเภอ  กลุ่มเป้าหมาย  
นักท่องเที่ยว ประชาชนชาวไทยประชาชนและ
ธรุกิจร้านค้าในพืน้ที่จงัหวดัสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมงานประเพณีส าคัญ
จงัหวดัสกลนคร

       3,823,500        3,823,500

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนารูปแบบการจดังานจาก
ด้ังเดิมในรูปงานประเพณีแบบใหม่ทันสมัยและ
พัฒนาเทคนิคการแสดงทางวฒันธรรมให้ได้มาตรฐาน

       6,100,000          6,000,000           100,000

1. จดัขบวนแห่ประเพณีแห่งปราสาทผ้ึง 6 ชาติพันธ์
ที่หลากหลายและยิง่ใหญ่ตระการตา

       4,100,000          4,000,000           100,000

2. จดังานประเพณีสงกรานต์ สงฆ์น้ าพระพุทธรูป 9 
วดั เสริมสิริมงคล โดยจดัการแสดงวถิีไทย วถิีถิ่น
ยอ้นยคุภายในชุมชน จ านวน 9 ชุมชน

          500,000             500,000

3. จดังานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส        1,000,000          1,000,000

4. จดังานเทศกาลวนัวสิาขบูชา           500,000             500,000

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมงานวฒันธรรมประเพณี 
ท่องเที่ยว วถิีธรรม

       1,620,400        1,620,400
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4 โครงการเพิม่ศักยภาพ
ความสามารถทางการค้าสินค้า 
GI และสินค้าที่มีศักยภาพของ
จงัหวดัสกลนคร สู่ตลาดสากล

2       15,605,000          7,086,000        8,519,000 เห็นควรสนับสนุน ผลิตภัณฑ์สินค้า GI และ
สินค้าที่มีศักยภาพของจงัหวดัสกลนคร ได้รับ
การพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการ จ านวน 100 ราย

กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิม่ศักยภาพผู้ประกอบการ
สินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจงัหวดัสกลนคร
 สู่ตลาดสากล

       3,884,000          1,010,000        2,874,000

กิจกรรมหลักที่ 2 จดังานแสดงและจ าหน่ายสินค้า GI
 ของจงัหวดัสกลนคร

       5,490,000          5,490,000                  -   

กิจกรรมหลักที่ 3 จดังานกระตุ้นเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ จงัหวดัสกลนคร

       5,645,000             586,000        5,059,000

กิจกรรมหลักที่ 4 สร้าง Smart Trader Online 
สินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพจงัหวดัสกลนคร

          586,000           586,000

5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมอาหารท้องถิ่น
อีสานแบบใหม่ (E – San 
Gastronomy) 
จงัหวดัสกลนคร

2       31,500,000         20,000,000       11,500,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่พัฒนาและยกระดับเมือง
สกลนครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
อาหารอีสานแบบใหม่ (E-SAN Gastronomy) 
กลุ่มเป้าหมาย  โดยมีประชาชนในพืน้ที่มีรายได้
เพิม่ขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
อาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่

      31,500,000         20,000,000       11,500,000

1. จดังาน Grand Opening การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมอาหารอีสานแบบใหม่ (E - SAN 
Gastronomy)

       1,000,000          1,000,000                  -   

2. จดังานเทศกาลอาหาร        6,000,000          6,000,000                  -   

3. จดัท าถนนอาหาร        5,000,000          5,000,000                  -   
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 4. การประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมอาหารอีสานแบบใหม่ (E - SAN 
Gastronomy) ผ่านทางหลายช่องทางโดยการจดัท า
ส่ือสารคดี หนังภาพยนตร์ โฆษณา เพือ่การ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมอาหาร
อีสานแบบใหม่ (E - SAN Gastronomy)

      18,500,000          7,000,000       11,500,000

5. พัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น        1,000,000          1,000,000                  -   

6 โครงการปรับปรุงทางหลวง บน
ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน
ควบคุม 0302 ตอน วาริชภูมิ –
 พังโคน ระหวา่ง กม.162+543
 – กม.162+667

2        4,000,000          4,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุง
ทางหลวง เพือ่ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก งานขยายทางจราจร จากเดิม 2 ช่อง
จราจร เป็น 3 ช่องจราจร

       4,000,000          4,000,000

7 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่ง
พลังงานแสงอาทิตยแ์บบ
ประกอบในชุดเดียว เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีเซ้ิงผีโขน บ้านไฮหยอ่ง
 ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพังโคน 
จงัหวดัสกลนคร

2        9,800,000        9,800,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ ความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางในเวลา
กลางคืน

กิจรรมหลัก ติดต้ังไฟส่องสวา่งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียว จ านวน 140 ชุด

       9,800,000        9,800,000
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8 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่ง
พลังงานแสงอาทิตยแ์บบ
ประกอบในชุดเดียว ถนนเชื่อม
สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วฒันธรรมวดัถ้ าพวง บ้านถ้ าต้ิว
 ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว
 จงัหวดัสกลนคร

2        9,800,000        9,800,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ ความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางในเวลา
กลางคืน
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพืน้ที่ และพืน้ที่
ใกล้เคียง

กิจรรมหลัก ติดต้ังไฟส่องสวา่งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียว จ านวน 140 ชุด

       9,800,000        9,800,000

9 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การจราจร เส้นทางไป
โรงพยาบาลพระอาจารยแ์บน 
ธนากโร ภูพาน เชื่อมโยงไปยงั
เขื่อนน้ าพุง

2       18,000,000         18,000,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ปรับปรุงทางหลวงให้ได้
มาตรฐานที่สูงขึ้นรองรับกับปริมาณจราจรที่
เพิม่ขึ้นและให้เส้นทางเกิดความสะดวกปลอดภัย
แก่ผู้ใช้ทาง

กิจกรรมหลัก ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งกิ่งเด่ียว ติดต้ัง
ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ติดต้ังอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัย ติดต้ังป้ายให้ข้อมูลการจราจร
 และการท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 213

      18,000,000         18,000,000

15 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่ง
พลังงานแสงอาทิตย ์แบบ
ประกอบในชุดเดียวเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว หนองทุ่งมน และ
ศูนยศิ์ลปาชีพบ้านกุดนาขาม

2       19,600,000       19,600,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ ความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางในเวลา
กลางคืน
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กิจกรรมหลักที่ 1 ติดต้ังไฟส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียว ถนนสายปาก
ทางตลาด บ้านทุ่งมน หมู่ 11 ต าบลทุ่งแก ถึงหนอง
ทุ่งมน (บริเวณวหิารหลวงพ่อองค์ด า) จ านวน 35 ชุด

       2,450,000        2,450,000

กิจกรรมหลักที่ 2 ติดต้ังไฟส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียว ถนนสาย 2280
 เจริญศิลป์ ซอย 46 บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ต าบล
เจริญศิลป์ ถึงถนนพระราชบ้านหนองน้อย หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งแก จ านวน 44 ชุด

       3,080,000        3,080,000

กิจกรรมหลักที่ 3 ติดต้ังไฟส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียว ถนนค าหนองคู
ถึงบริเวณประตูน้ าหนองทุ่งมน (เกาะใหญ)่ บ้าน
หนองน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ 
จงัหวดัสกลนคร จ านวน 9 ชุด

          630,000           630,000

กิจกรรมหลักที่ 4 ติดต้ังไฟส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียว ถนนสาย 2280
 เจริญศิลป์ ซอย 58 บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ต าบล
เจริญศิลป์ ถึงถนนพระราช บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งแก จ านวน 20 ชุด

       1,400,000        1,400,000

กิจกรรมหลักที่ 5 ติดต้ังไฟส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียว ถนนพระราช 
(ส่ีแยกคอกหมูนายโคราช) บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งแก ถึงถนนแยกไปบ้านโสก หมู่ที่ 8 ต าบล
ทุ่งแก จ านวน 45 ชุด

       3,150,000        3,150,000
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กิจกรรมหลักที่ 6 ติดต้ังไฟส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียว ถนนสาย สน. 
4055 จากส่ีแยกกุดนาขามถึงส้ินสุดแนวเขต
เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ (แยกบ้านนายโอภาส วงค์
อินทร์อยู)่ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2
ต าบลเจริญศิลป์ จ านวน 35 ชุด

       2,450,000        2,450,000

กิจกรรมหลักที่ 7 ติดต้ังไฟส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียว ถนนจากศูนย์
ศิลปาชีพ บ้านกุดนาขาม บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 
ต าบลเจริญศิลป์ ถึงแยกบ้าน นายโอภาส วงค์อินทร์
อยู ่จ านวน 92 ชุด

       6,440,000        6,440,000

17 โครงการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเส้นวดัถ้ าผาแด่น และ
ส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเชิง
วฒันธรรมให้เป็นเส้นทาง การ
ท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชาติ และวฒันธรรม)

2       11,600,000          8,000,000        3,600,000 เห็นควรสนับสนุน  เส้นทางไปไปวดัถ้ าผาแด่น
ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ และมีจดุบริการ
นักท่องเที่ยว และ มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในเส้นทางไปวดัถ้ าผาแด่น

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาชุมชนและสถานที่ส าคัญ
รอบวดัถ้ าผาแด่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

       4,000,000          4,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับภูมิทัศน์ และจดุบริการ
นักท่องเที่ยวทางขึ้นวดัถ้ าผาแด่น

       4,000,000          4,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3 จดักิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเส้นวดัถ้ าผาแด่น ให้เป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวให้ครบ 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ 
และวฒันธรรม

       3,600,000        3,600,000
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เห็นควร

สนับสนุนเกิน
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19 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านถนน เพือ่สนับสนุน
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว ของจงัหวดัสกลนคร

2       58,000,000       58,000,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้านถนน
เพือ่สนับสนุนการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
จงัหวดัสกลนคร

      58,000,000       58,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางและปรับปรุง
ถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ภูพาน 
หนองหาร สวนสมเด็จเจา้ฟ้ากัลยานิวฒันา (สวน
แม่-สวนลูก ตอนที่ 2) ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง
 จงัหวดัสกลนคร

      34,000,000       34,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ไม่มีความพร้อม
ของการใช้พืน้ที่

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรและภูมิทัศน์
ลาดยางทางเข้าหนองหารข้าง รพ.ศูนยส์กลนคร 
เทศบาลนครสกลนคร ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง
 จงัหวดัสกลนคร

      24,000,000       24,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก พืน้ที่ทับซ้อนกับ
ท้องถิ่น

21 โครงการส่งเสริมและฟืน้ฟูการ
ท่องเที่ยว นันทนาการ 
วฒันธรรม ลุ่มหนองหาร

2       15,000,000         15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดั

กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุง พัฒนา ศูนยว์ฒันธรรม 
ภูไทห้วยหีบ

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาวถิีชีวติโพนนาแก้วสู่การ
ท่องเที่ยวหนองหาร

       3,000,000          3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาส่งเสริมวถิีไทโส้        3,000,000          3,000,000
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กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ า 
สายน้ าสู่หนองหาร

       4,000,000          4,000,000

22 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกีฬาวถิีลุ่มภูพาน

2       12,000,000         12,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดั

กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างภาพลักษณ์สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ การบริการด้านท่องเที่ยว (อ าเภอพรรณา
นิคม อ าเภอค าตากล้า และอากาศอ านวย)

       3,500,000          3,500,000

 กิจกรรมหลักที่ 2 จดัวิ่งภูเพ็กมินิมาราธอนส่งเสริม
การท่องเที่ยว

       2,500,000          2,500,000

กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความภูมิใจในวถิีชนเผ่า        3,000,000          3,000,000

 กิจกรรมหลักที่ 4 ผ้าครามนามลือเร่ืองสู่สังคมโลก        3,000,000          3,000,000

25 โครงการเปิดหนองหารหลวง
ยอ้นเวลา 6 เผ่า 2 เชื้อชาติ 
ชาวสกล

2        5,000,000          5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดั

กิจกรรมหลัก เปิดหนองหารหลวงยอ้นเวลา 6 เผ่า 2
 เชื้อชาติ ชาวสกล

       5,000,000          5,000,000

28 โครงการมหกรรมมูนมังอีสาน 
“พหุลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ใน
แอ่งสกลนคร”

2           800,000           800,000 เห็นควรสนับสนุน  เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สืบไป

กิจกรรมหลัก มหกรรมมูนมังอีสาน“พหุลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร”

          800,000           800,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ประชาสัมพันธโ์ครงการ           100,000           100,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 สัมมนาวชิาการเชิงปฏิบัติการ 
“พหุลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร”

          126,200           126,200
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กิจกรรมยอ่ยที่ 3 นิทรรศการวฒันธรรม “พหุ
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร”

          273,800           273,800

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การแสดงศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน           150,000           150,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า
พืน้เมืองและส่ิงอ านวยความสะดวก

          150,000           150,000

29 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบาย
น้ า ถนนสุขาวดี บริเวณบ้านพัก
ชุมชนต ารวจ เชื่อมถนนเสรีไทย
 อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดั
สกลนคร

2        6,800,000        6,800,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานทางถนนเพือ่อ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนในพืน้ที่ รวมทั้งจดัระบบการ
ระบายน้ าที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงถนนสุขาวดีเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขนาด 0.40 เมตร ความยาว 957 เมตร พร้อมบ่อพัก

       6,800,000        6,800,000

34 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
สู่สากลด้วยนวตักรรม โดย
เครือข่ายองค์ความรู้ KBO 
จงัหวดัสกลนคร

2        2,369,800        2,369,800 เห็นควรสนับสนุน  เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ ด้วยนวตักรรมโดยการน าองค์
ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP) 
เพือ่เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน และตอบ สนอง
ต่อความต้องการของตลาด

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และเครือข่ายองค์
ความรู้ KBO จงัหวดัสกลนคร

          379,800           379,800

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับบรรจภุัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่สากล (Premium package)

       1,990,000        1,990,000

สกลนคร   14/27



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

1. พัฒนาบรรจภุัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (รายผลิตภัณฑ์)        1,500,000        1,500,000

2. พัฒนาบรรจภุัณฑ์ชุดของขวญั (Gift set)           450,000           450,000

3.ติดตามการยกระดับบรรจภุัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(Premium package)

           40,000            40,000

35 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนนสายแยกถนน
ใสสวา่ง (บริเวณบ้านพักเรือนจ า
จงัหวดัสกลนครเดิม) - 
พิพิธภัณฑ์ภูพาน อ าเภอเมือง
สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2        9,640,000          9,640,000 เห็นควรสนับสนุน  เพือ่ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่
พิพิธภัณฑ์ภูพานให้มีความสวยงาม และดึงดูด
นักท่องเที่ยว เป็นการเพิม่โอกาสให้ธรุกิจการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดัสกลนครได้มีรายได้มากขึ้น

กิจกรรมหลัก ปรับภูมิทัศน์ จดัสวนไม้ดอกให้
สวยงามตลอดแนวถนนสายแยกถนนใสสวา่ง 
(บริเวณบ้านพักเรือนจ าจงัหวดัสกลนครเดิม) – 
พิพิธภัณฑ์ภูพาน อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดั
สกลนคร

       9,640,000          9,640,000

37 โครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ ์การท่องเที่ยว
จงัหวดัสกลนคร

2        7,600,600        7,600,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ ์การท่องเที่ยว
จงัหวดัสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
สกลนครเทรลรันนิ่ง Sakon Nakhon Trail 
Running 2021

          274,200           274,200

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแป้น

          982,800           982,800

สกลนคร   15/27



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธแ์ละการตลาด

       1,000,000        1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4 เส้นทางบุญตามรอยธรรม พระ
อาจารยม์ั่น ภูริทัตโต เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี 
ชาตกาลพระอาจารยม์ั่น ภูริทัตโต

          343,600           343,600

กิจกรรมหลักที่ 5 กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวถิี
คาร์บอนต่ า(Low Carbon Tourism) ตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงสู่ความปกติวถิีใหม่

       2,000,000        2,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6 กระตุ้นการท่องเที่ยวจงัหวดัด้วย
เคร่ืองมือดิจทิัลวถิีใหม่แบบออนไลน์สู่ออฟไลน์

       3,000,000        3,000,000

38 โครงการเปิดเทศกาลท่องเที่ยว
หนองหารจงัหวดัสกลนคร

2        5,207,400        5,207,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดั

กิจกรรมหลัก จดังานเทศกาลท่องเที่ยวหนองหาร
จงัหวดัสกลนคร

       5,207,400        5,207,400

1. จดังาน Grand Opening เปิดเทศกาลท่องเที่ยว
หนองหารสกลนคร

       1,239,900        1,239,900

2.  จดักิจกรรม FAM Trip เชิญผู้ประกอบการและ
ส่ือมวลชน ร่วมกิจกรรม“เที่ยวสกลนครเมือง 3 
ธรรม”

          582,700           582,700

3. ตลาดน้ าโบราณ           700,000           700,000

4. จดักิจกรรมล่องเรือชมเกาะดอนเชื่อมโยงหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวรอบหนองหาร

          470,000           470,000

5. ประชาสัมพันธเ์ทศกาลท่องเที่ยวหนองหาร
สกลนคร

          427,000           427,000

สกลนคร   16/27



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

6. การแสดงแสง สี เสียง มหัศจรรยห์นองหารหลวง 
เพือ่การท่องเที่ยวงานมหกรรมท่องเที่ยวหนองหาร 
(ต านานเล่าขานผาแดงนางไอ)่

       1,787,800        1,787,800

39 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สวา่งโซล่าเซลล์ เพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

2        8,457,500        8,457,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดั

กิจกรรมหลัก ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสวา่งโซล่าเซลล์ 
จ านวน 17 จดุ

       8,457,500        8,457,500

40 โครงการฟืน้ฟูพัฒนาและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวจงัหวดัสกลนคร หลัง
วกิฤตการณ์โควดิ 19

2        1,500,000        1,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดั

กิจกรรมหลัก ฟืน้ฟูพัฒนาและเสริม สร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจงัหวดัสกลนคร หลัง
วกิฤตการณ์โควดิ 19

       1,500,000        1,500,000

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวติที่ดี

23 โครงการขยายผล สืบสาน รักษา
 ต่อยอด ศาสตร์พระราชา 
ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

4        5,000,000          5,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เพือ่ปรับเปล่ียนแนวทางการ
ด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาศาสตร์พระราชา

กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมเพือ่สร้างและพัฒนาทีม
วทิยากรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

          743,700             743,700

กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          472,500             472,500

สกลนคร   17/27



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมเพือ่สร้างและพัฒนา
ครัวเรือนต้นแบบและฐานเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ

       3,783,700          3,783,700

41 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
กองทุนชุมชนเพือ่หนุนเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มั่งค่ัง
 อยา่งยัง่ยนื

4        3,396,000        3,396,000 เห็นควรสนับสนุน  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จดัต้ังกองทุนชุมชนต่างๆ ขึ้น เพือ่แก้ไขปัญหา
ด้านการเงิน การลงทุนประกอบอาชีพและการ
จดัสวสัดิการของชุมชน

 กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมเพือ่สร้างและพัฒนาทีม
สนับสนุน (Coaching) กองทุนชุมชน

          751,000           751,000

กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมเพิม่พูนทักษะด้านการ
บริหารจดัการกองทุนชุมชน

       2,223,000        2,223,000

กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายกองทุนชุมชน

          222,000           222,000

กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุน
ชุมชน

          200,000           200,000

45 โครงการการเสริมสร้างภาวะ
สุขภาพและพัฒนา IQ, EQ, MQ
 ในเด็กวยัเรียน

4        2,938,100        2,938,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ เสริมสร้าง
ภาวะสุขภาพและพัฒนา IQ, EQ, MQ ในเด็กวยั
เรียน

กิจกรรมหลักที่ 1 การประเมินภาวะทุพโภชนาการ
พัฒนาการ ความรู้ ความต้องการของนักเรียน 
ครอบครัว และโรงเรียน

          693,400           693,400

กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างกิจกรรม และแอป
พลิเคชันเสริมสร้างสติปัญญาและการพัฒนาอารมณ์
ในเด็กเล็กและนักเรียนระดับประถมศึกษา

          318,000           318,000

สกลนคร   18/27



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 3 การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
นักเรียน ครอบครัวและโรงเรียน โดยมีส่วนร่วม
อยา่งบูรณาการ

       1,165,900        1,165,900

กิจกรรมหลักที่ 4 การประเมินผลภาวะทุพ
โภชนาการในนักเรียนและประเมินผลความรู้ และ
พฤติกรรมในครอบครัว และโรงเรียน

          760,800           760,800

4. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่ง
สมดุลและยัง่ยนื

10 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์
ฟืน้ฟูแหล่งน้ าหนองดอนเม่า

5       15,000,000         15,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหา
ภัยแล้ง น้ าท่วมในพืน้ที่ ต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร

กิจกรรมหลัก ขุดลอกหนองดอนเม่า จ านวน 1 แห่ง       15,000,000         15,000,000

11 โครงการบริหารจดัการน้ าอยา่ง
บูรณาการ เพือ่การพัฒนาที่ยัง่ยนื

5       65,500,000         65,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหา
ภัยแล้ง น้ าท่วมในพืน้ที่

กิจกรรมหลักที่ 1 งานปรับปรุงแหล่งน้ าสนับสนุน
โครงการฟาร์มตัวอยา่งบ้านทรายทองอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริบ้านทรายทอง ต าบลปทุม
วาปี อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร

       3,500,000          3,500,000

กิจกรรมหลักที่ 2 ขุดลอกแก้มลิงพร้อมอาคาร
ประกอบ 4 แห่ง

      62,000,000         62,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 แก้มลิงบ่อลุบพร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านหนองแสง ต าบลตาลโกน อ าเภอ
สวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร

      12,000,000         12,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 แก้มลิงหนองหารพร้อมอาคาร
ประกอบบ้านหนองแปน ต าบลหนองแปน อ าเภอ
เจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร

      25,000,000         25,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 แก้มลิงหนองบ่อพร้อมอาคาร
ประกอบบ้านโพนงาม ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศ
อ านวย จงัหวดัสกลนคร

      19,000,000         19,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 แก้มลิงสระบ้านมายพร้อมอาคาร
ประกอบบ้านมาย ต าบลมาย อ าเภอบ้านม่วง 
จงัหวดัสกลนคร

       6,000,000          6,000,000

12 โครงการเพิม่สัดส่วนพืน้ที่ป่าไม้
จงัหวดัสกลนคร พืน้ที่อุทยาน
แห่งชาติ ป่าชุมชน ที่สาธารณะ
ประโยชน์ โยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

5       12,090,000          6,950,000        5,140,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่เพิม่พืน้ที่ป่าไม้ของพืน้ที่
จงัหวดัและเพือ่หยดุยัง้การบุกรุกพืน้ที่ตัดไม้
ท าลายป่าและพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัว (ประดู่, แดง, สัก, มะค่าโมง, พะยงู, ชิงชัน
, ยางนา) ในพืน้ที่สาธารณประโยชน์

       1,950,000          1,950,000

 กิจกรรมหลักที่ 2 การฟืน้ฟูป่า อนุรักษ์ดินและน้ า 
เพิม่พืน้ที่สีเขียวพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวติของชุมชน
ให้ดีขึ้น(เพาะช ากล้าไม้มีค่า กล้าไม้สมุนไพร กล้า
หวายและกล้ายางนา)

       9,600,000          5,000,000        4,600,000

กิจกรรมหลักที่ 3 ปลูกเสริมป่าชุมชน           540,000           540,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาป่า
ไม้ต้นแบบ

5        3,060,100          3,060,100 เห็นควรสนับสนุน   เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ  โดยการก่อสร้างฝาย
ต้นน้ าล าธาร (Check dam)  เพือ่ช่วยชะลอการ
ไหลของน้ าที่เชี่ยวกราด เพือ่ป้องกันน้ าท่วม
ฉับพลัน รวมทั้งดักตะกอนและสารเคมีต่างๆ 
ก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ าขนาดใหญ่ และฟืน้ฟูระบบ
นิเวศของป่าต้นน้ าล าธาร

กิจกรรมหลัก ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร (Check 
dam) จ านวน 140 ฝาย

       3,060,100          3,060,100

14 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล
เพือ่อุปโภคบริโภค และ
การเกษตร  
(หน่วยงาน : ทสจ.)

5       61,500,000         27,675,000       33,825,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการจดัหาแหล่งน้ าเพือ่
อุปโภคบริโภค และการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพืน้ที่และพืน้ที่ใกล้เคียงจ านวน 18 
อ าเภอ จ านวน 200 บ่อ 
**ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้
ประโยชน์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมหลัก ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 200 บ่อ 
(ขนาด 150 ม.ม./6 นิ้ว)

      61,500,000         27,675,000       33,825,000

31 โครงการขับเคล่ือนและ
สนับสนุนการด าเนินโครงการ 
อพ.สธ. ของหน่วยงานใน
จงัหวดัสกลนคร

5        2,910,700          2,910,700 เห็นควรสนับสนุน เพือ่สนับสนุนหน่วยงานที่
ด าเนินโครงการ อพ.สธ. ในจงัหวดัสกลนคร เพือ่
ขับเคล่ือนการท างานโครงการ อพ.สธ. ของ
หน่วยงานในจงัหวดัสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพือ่ขับเคล่ือนการ
ท างาน อพ.สธ.ของจงัหวดัสกลนคร

       1,440,700          1,440,700
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 2 คัดเลือกหน่วยงานน าร่องในการ
ด าเนินโครงการ อพ.สธ.

          150,000             150,000

กิจกรรมหลักที่ 3 สนับสนุนการด าเนินโครงการ 
อพ.สธ. ของหน่วยงานน าร่อง

       1,200,000          1,200,000

กิจกรรมหลักที่ 4 สรุปและประเมินผลการด าเนิน
โครงการ

          120,000             120,000

32 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”   

5        2,330,000             330,000        2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ให้สถานศึกษาสร้าง
จติส านึก ให้กับเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชและทรัพยากรมีข้อมูลการเรียนรู้
ทรัพยากรที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศ

กิจกรรมหลัก ให้ความรู้และส่งเสริมการสมัครเป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

       2,330,000             330,000        2,000,000

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินงานโรงเรียนแกนน า
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 40 แห่ง ๆ ละ 2 
คน และคณะท างาน 10 คน รวม 90 คน จดัประชุม
 2 วนั

          111,700             111,700

2. สนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงเรียนในโครงการ 
40 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท

       2,000,000        2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการสนับสนุน
งบประมาณให้โรงเรียนโดยตรง

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความถูกต้อง
ทางวชิาการสถานศึกษาแกนน า ก่อนเสนอเอกสาร
ทางวชิาการเพือ่รับป้ายสนองพระราชด าริฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 40 แห่งๆ ละ 1 
คน และคณะท างาน 10 คน รวม 50 คน (2 วนั)

           64,000              64,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

4. ประชุมขยายผลการด าเนินงานอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 200 คน 
และคณะท างาน 10 คน 
รวม 210 คน (1 วนั)

          104,700             104,700

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสถานศึกษาแกนน า 
เตรียมความพร้อมเพือ่รับเกียรติบัตรงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 1  จ านวน 40 แห่ง ๆ 
ละ 1 คน และคณะท างาน 10 คน รวม 50 คน (2 
วนั)

           49,600              49,600

33 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

5        1,266,000             266,000        1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ให้สถานศึกษาจดักิจกรรม
การเรียนการสอนโดยปลูกฝังจติส านึกและ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในโครงการให้
ได้รับเกียรติบัตรในระดับที่สูงขึ้น

       1,266,000             266,000        1,000,000

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 40 แห่ง 
แห่งละ 2 คน และคณะท างาน 10 คน รวม 90 คน 
จดัประชุม 2 วนั

          125,400             125,400

2. สนับสนุนโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาต่อยอดในการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ ปีละ 10
 แห่ง

       1,000,000        1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการสนับสนุน
งบประมาณให้โรงเรียนโดยตรง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความถูกต้อง
ทางวชิาการสถานศึกษา ก่อนน าเสนอเอกสารทาง
วชิาการเพือ่รับป้ายสนองพระราชด าริฯ และเตรียม
ความพร้อมเพือ่รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 จ านวน 40 แห่ง  แห่งๆ ละ
 2 คน และคณะท างาน 20 คน รวม 100 คน (2 วนั)

          140,600             140,600

42 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมน้ าอูน หมู่ที่ 16 ต าบลอุ่
มจาน อ าเภอกุสุมาลย ์จงัหวดั
สกลนคร

5       30,000,000       30,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เพือ่ป้องกันการกัดเซาะตล่ิงพังทลายของล าน้ าอูน 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนบริเวณริมตล่ิงล าน้ าอูน
 หมู่ที่ 16 ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย ์จงัหวดั
สกลนคร

กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมน้ าอูน 
หมู่ที่ 16 ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย ์จงัหวดั
สกลนคร

      30,000,000       30,000,000

43 โครงการส่งเสริมการใช้เตาชีว
มวลในการยอ้มผ้าพืน้เมือง

5           540,000           540,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ลดการใช้เชื้อเพลิง (ฟืน) 
ในการยอ้มผ้าลงอยา่งเป็นรูปธรรม ลดควนั
รบกวนไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เตาชีวมวลในการยอ้ม
ผ้าพืน้เมือง รวม 18 แห่ง

          540,000           540,000

5. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง

      27,728,400          2,767,500        1,840,400       23,120,500
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

20 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกัน
ภายในจงัหวดัสกลนคร

1        3,228,600          2,767,500           461,100 เห็นควรสนับสนุน
เพือ่ให้มีอาสาสมัครมีส่วนร่วมเฝ้าระวงัการ
กระท าผิดในพืน้ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน จงัหวดั
สกลนคร มีความพร้อมในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจา้พนักงานฝ่ายความมั่นคง

กิจกรรมหลักที่ 1 ฝึกอบรมยทุธวธิกีารสืบสวน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของชุด
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจงัหวดัสกลนคร

          461,100           461,100

กิจกรรมหลักที่ 2 ฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ
อาสาสมัครภาคประชาชนเฝ้าระวงัการกระท าผิดใน
พืน้ที่

          532,100             532,100

กิจกรรมหลักที่ 3 ฝึกอบรมจดัต้ังชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

       1,926,000          1,926,000

กิจกรรมหลักที่ 4  ฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการสถานบริการ สถาน
บริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพืน้ที่จงัหวดั
สกลนคร

           86,800              86,800

กิจกรรมหลักที่ 5 ฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะในพืน้ที่
จงัหวดัสกลนคร

          222,600             222,600

24 โครงการยติุธรรมสร้างสุข 1        6,499,800        1,840,400        4,659,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการป้องกันและ
สกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดของ
ชุมชน/หมู่บ้าน และเพือ่ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นมากขึ้น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมให้ความรู้การป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน

       1,260,000        1,260,000

กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัว รู้
ไวไ้ม่เสียเปรียบและเสียโอกาส

       1,480,000        1,480,000

กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมให้ความรู้การบูรณาการ
เครือข่ายสถานประกอบการรายยอ่ยเพือ่พัฒนา
ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพในการคืนคนดีสู่
สังคม

          111,000           111,000

กิจกรรมหลักที่ 4 อบรมให้ความรู้เพือ่พัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในสนับสนุนการ
แก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท าผิดในชุมชน

       1,688,400        1,688,400

 กิจกรรมหลักที่ 5 อบรมให้ความรู้เพือ่พัฒนา
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการการท างานบริการ
สังคมของหน่วยงานภาคี

          231,000           231,000

กิจกรรมหลักที่ 6 อบรมให้ความรู้ในโรงเรียน
ยติุธรรมอุปถัมภ์ สร้างการรับรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
เพือ่ป้องกันตนจากภัยสังคม

          664,700           664,700

กิจกรรมหลักที่ 7 อบรมให้ความรู้การสร้างงานสร้าง
อาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในการคืนคนดีสู่
สังคมอยา่งยัง่ยนื

       1,064,700        1,064,700

44 โครงการปรับปรุงถนนทาง
หลวงหมายเลข 22 เพือ่ส่งเสริม
ความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้
สัญจร

1       18,000,000       18,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสกลนคร

 - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งกิ่งเด่ียว
 - ติดต้ังระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร
 - ติดต้ังอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย
 - ติดต้ังป้ายให้ข้อมูลการจราจร และการท่องเที่ยว

      18,000,000       18,000,000

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ    10,000,000     10,000,000
   596,140,400      287,915,300    192,619,600    115,605,500

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

        1           11,280,000        -                         -   
          53,104,000           16,548,000

        1             1,212,000         3             2,883,700
                      -                 150,000

        1                       -           1           10,000,000
            4,442,400           13,543,000

        1               498,600         2             8,840,000
                      -                         -   

        2             1,845,600         2             1,285,000
            2,400,000             2,516,800

        1               228,400         1               331,600
            2,115,000                       -   

      44        396,432,600       28        263,208,500         7          77,126,000         9          56,098,100
          9,000,000           9,000,000

44      405,432,600       28      272,208,500       7        77,126,000         9        56,098,100         

หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดนครพนม วงเงิน 243,481,200 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)
   2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

          13,407,400         2             5,360,000

6         4           16,631,000         2           13,956,000การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การพฒันาคุณภาพทางการทอ่งเที่ยวและบริการ1

4

การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร
เปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม

การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความสุข
อย่างยั่งยืน

        6           13,897,700

3 การพฒันาการค้าและการลงทนุ         5           81,915,400

5 การรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย         6

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        5

      182

        186,239,400

          84,341,700

        4         105,307,400

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม 6  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

      14           80,096,000

        3             4,559,100

        3           53,930,000

จังหวัดนครพนม

นครพนม



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. การพัฒนาคุณภาพทางการ
ท่องเที่ยวและบริการ

1 โครงการส่งเสริมและยกระดับ
งานประเพณี วฒันธรรมท้องถิ่น
ส าคัญของจงัหวดันครพนม

2       22,183,800         22,183,800

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมและยกระดับงาน
ประเพณีที่ส าคัญจงัหวดันครพนม

2       20,183,800         20,183,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
ประเพณีที่ส าคัญของจงัหวดันครพนม และเป็น
การประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวของจงัหวดั 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามา
ท่องเที่ยวในพืน้ที่จงัหวดันครพนม และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพืน้ที่

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.1 ส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือ
ไฟ จงัหวดันครพนม

2        8,000,000          8,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.2 ส่งเสริมงานบวงสรวงพญาศรี
สัตตนาคราช (Land Mark พญานาค) เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าโขง

2        3,000,000          3,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.3 ส่งเสริมงานสงกรานต์เรณูนคร
 อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม

2        1,500,000          1,500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.4 ส่งเสริมงานยอ้นวถิีอีสาน 
สีสันแห่งวนัวาน สงกรานต์นาทม ประจ าปี 2565

2           225,000             225,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.5 ส่งเสริมงานประเพณีออก
พรรษา และชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (บัง้ไฟ
พญานาค)

2           500,000             500,000

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

นครพนม   1/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.6 ส่งเสริมงานสงกรานต์รวมใจไท
โพนสวรรค์ อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม

2        2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
ประเพณี “งานประเพณีลอยกระทง 8 ชนเผ่า”

2           333,800             333,800

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.8 ส่งเสริมประเพณีแข่งเรือออก
พรรษา อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม

2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.9 ส่งเสริมประเพณีบุญแข่งเรือ
ยาว  อ าเภอนาทม  จงัหวดันครพนม ประจ าปี  2565

2           300,000             300,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.10 ส่งเสริมการท่องเที่ยวหนอง
เครือเขา (แข่งเรือ)

2        2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.11 ส่งเสริมงานประเพณีน้ าตก
ตาดขาม

2           300,000             300,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.12 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
ประเพณี “รวมใจไทแสก”

2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.13 ส่งเสริมงานประเพณี 5 ชน
เผ่า "บุญเดือนส่ี ของดีนาหวา้"

2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.14 ส่งเสริมงานประเพณีบุญ
เดือนสามอ าเภอวงัยาง ประจ าปี 2565 เพือ่การ
ท่องเที่ยว

2           300,000             300,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1.15 ส่งเสริมประเพณีบุญเดือน
สาม อ าเภอนาทม  จงัหวดันครพนม  ประจ าปี  
2565

2           225,000             225,000

นครพนม   2/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมประเพณี วฒันธรรม ชน
เผ่า ชาติพันธุ์เพือ่การท่องเที่ยว

2        2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติชนเผ่า 8 ชนเผ่า 2 
เชื้อชาติ จงัหวดันครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.2.1 ส่งเสริมงานวนัรวมชนเผ่าไท
นคร เพือ่การท่องเที่ยว  8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

2        2,000,000          2,000,000

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
พระธาตุส าคัญ จงัหวดันครพนม

2        7,044,000          7,044,000

กิจกรรมหลักที่ 2.1 กิจกรรมมหัศจรรยแ์ห่งศรัทธา
ไหวพ้ระธาตุจงัหวดันครพนม

2        2,500,000          2,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางศาสนาที่ส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
พระธาตุประจ าวนัเกิด 7 วนั 8 พระธาตุ  ซ่ึงจะ
ท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวจงัหวดันครพนม
เพิม่มากขึ้น

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.1.1 ส่งเสริมงานปฏิบัติบูชาพระ
ธาตุพนม ประจ าปี 2565

2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.1.2 ส่งเสริมประชาสัมพันธเ์ส้นทาง
ไหวพ้ระธาตุวนัเกิด "มหัศจรรยเ์ส้นทางบุญ"

2        2,000,000          2,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.2 ส่งเสริมและยกระดับกิจกรรม
การท่องเที่ยวพระธาตุส าคัญจงัหวดันครพนม

2        4,544,000          4,544,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวพระธาตุส าคัญ ซ่ึงถือได้วา่เป็น
ประวติัศาสตร์ที่ส าคัญของจงัหวดันครพนม อีก
ทั้ง เพือ่สืบสานประเพณีของชาวจงัหวดันครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2.1 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุ
มหาชัย  อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม

2           500,000             500,000

นครพนม   3/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2.2 ส่งเสริมร าบูชาพระธาตุพนม 
และงานนมัสการพระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม  
จงัหวดันครพนม

2        1,000,000          1,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2.3 ส่งเสริมงานบุญเดือนส่ี (งาน
นมัสการพระธาตุเรณู)  อ าเภอเรณูนคร  จงัหวดั
นครพนม

2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2.4 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุ
ภูลังกา

2           300,000             300,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
ประเพณีอ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม 
(งานบุญเดือน 5 บูชาพระธาตุนคร)

2           344,000             344,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2.6 ส่งเสริมงานประเพณีนมัสการ
พระธาตุศรีคุณและบุญมหาชาติประจ าปี อ าเภอนา
แก จงัหวดันครพนม

2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2.7 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุ
ท่าอุเทนบุญเดือนส่ี อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม

2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2.8 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุ
จ าปา อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม

2           300,000             300,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2.9 ส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุ
โพนสวรรค์ อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม

2           300,000             300,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2.10 ส่งเสริมงานนมัสการพระ
ธาตุนาเต่า อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม

2           300,000             300,000

นครพนม   4/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

3 โครงการส่งเสริมและกระตุ้น
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
จงัหวดันครพนม

2       12,500,000         12,500,000

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวจงัหวดันครพนม

2       12,500,000         12,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจงัหวดั และกระตุ้นเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวในระดับจงัหวดัและระดับอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพือ่การสร้างการรับรู้กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1.1 การจดังานร าลึก วนัคล้ายวนั
เกิดประธานโฮจมิินห์ และความสัมพันธม์ิตรภาพ
ไทย-เวยีดนาม

2           300,000             300,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1.2  เดิน-วิ่งข้ามโขง นครพนม - 
ค าม่วน คร้ังที่ 5

2        2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1.3 ส่งเสริมกิจกรรม ส่งเสริม
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
Nakhonphanom Winter Festival

2        2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1.4 ส่งเสริมการปัน่จกัรยานชายโขง 2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1.5 ส่งเสริมงานมหกรรมเทศกาล
ปลาลุ่มน้ าสงคราม ประจ าปี 2564 อ าเภอศรี
สงคราม จงัหวดันครพนม

2           200,000             200,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1.6 ส่งเสริมงานร าลึก
ประวติัศาสตร์อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพาน
น้อย อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม

2           500,000             500,000

นครพนม   5/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1.7  การกระตุ้นการท่องเที่ยว
แบบวถิีคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงสู่ความปกติวถิีใหม่

2        4,000,000          4,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1.8 ส่งเสริมและยกระดับจงัหวดั
นครพนมสู่การเป็นเมือง MICE City เพือ่พัฒนา
องค์กรภาครัฐและภาคีเครือข่าย รวมถึงระบบ
สนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น (Local Support)

2        2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1.9 พิมานมินิมาราธอน 2           500,000             500,000
กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1.10 ปัน่พิชิตอนุสรณ์สถานแห่ง
ความสงบภูพานน้อย

2           500,000             500,000

40 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการบริการและสินค้า
ทางการท่องเที่ยวจงัหวดั
นครพนม

2     133,231,600         63,579,600       53,104,000       16,548,000

กิจกรรมหลักที่ 40.1 โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวจงัหวดันครพนม

2       97,012,000         43,360,000       41,104,000       12,548,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกที่ยงัไม่ได้
มาตรฐาน และยงัไม่มีความเหมาะสมที่จะรองรับ
นักท่องเที่ยว ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
ของจงัหวดั

ในพืน้ที่เดียว อยูค่นละระยะ กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.1  ก่อสร้างทางจกัรยาน ถนน
เลียบแม่น้ าโขงบ้านนาทาม หมู่ที่ 6 ต าบลพระกลาง
ทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ความยาว 400
 เมตร  จ านวน 1 สายทาง

2       14,545,000       14,545,000

นครพนม   6/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.2 ก่อสร้างทางจกัรยาน ถนน
เลียบแม่น้ าโขงบ้านนาทาม หมู่ที่ 6 ต าบลพระกลาง
ทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ความยาว 245
 เมตร  จ านวน 1 สายทาง

2        6,700,000 6,700,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.3 ก่อสร้างปรับปรุงทางจกัรยาน
 ถนนเลียบแม่น้ าโขงบ้านดอนนางหงส์ หมู่ที่ 7 
ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั
นครพนม ความยาว 270 เมตร

2        2,300,000 2,300,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.4 ก่อสร้างปรับปรุงทางจกัรยาน
 ถนนเลียบแม่น้ าโขงบ้านดอนนางหงส์ หมู่ที่ 7 
ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั
นครพนม ความยาว 100 เมตร

2           360,000 360,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.5 ติดต้ังป้ายแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยวจงัหวดันครพนม

2        9,000,000 9,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.6  ปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์
โฮจมิินห์ บ้านนาจอก ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง
นครพนม จงัหวดันครพนม

2        3,059,000 3,059,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.7 การซ่อมสร้างถนนเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการของจงัหวดั
นครพนม ถนนสาย นพ.3048 แยกทางหลวง
หมายเลข 212 (กม.ที่ 214+050) – บ้านโนนสะอาด
 ต าบลธาตุพนม พระกลางทุ่ง หนองยา่งชิ้น อ าเภอ
ธาตุพนม จงัหวดันครพนม

2        9,000,000          9,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.8 การซ่อมสร้างถนนเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการของจงัหวดั
นครพนม ถนนสาย นพ.2044 แยกทางหลวง
หมายเลข 22 (กม.ที่ 216+400) – บ้านโพนสวรรค์ 
ต าบลกุรุคุ, โพนสวรรค์  อ าเภอเมือง, โพนสวรรค์ 
จงัหวดันครพนม

2        9,000,000        9,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.9 การซ่อมสร้างถนนเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการของจงัหวดั
นครพนม ถนนสาย นพ.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 2390 (กม.ที่ 7+317) – บ้านหนองเทา 
ต าบลหาดแพง, หนองเทา อ าเภอศรีสงคราม, ท่าอุ
เทน จงัหวดันครพนม

2        9,000,000          9,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.10 การซ่อมสร้างถนนเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการของจงัหวดั
นครพนม แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 3051 – 
มหาวทิยาลัยรามค าแหง ต าบลนาแก อ าเภอนาแก 
จงัหวดันครพนม

2        9,000,000          9,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.11 การซ่อมสร้างถนนเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการของจงัหวดั
นครพนม ถนนสายบ้านม่วงชี – บ้านนาเรียง ต าบล
โพนทอง, นางัว ต าบลบ้านแพง จงัหวดันครพนม

2        7,000,000          7,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.12  ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
โบราณสถานหนองจนัทร์เมืองเก่า ต าบลท่าค้อ 
อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม

2        5,000,000        5,000,000

นครพนม   8/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.13 ก่อสร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวกและให้บริการบริเวณที่ท าการอุทยาน
แห่งชาติภูลังกา

2       12,548,000       12,548,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ยงัไม่มีการขอ
อนุญาตใช้พืน้ที่อุทยานแห่งชาติ

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.1.14  การจดัท าภูมิทัศน์เพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลพิมาน อ าเภอนาแก

2           500,000           500,000

กิจกรรมหลักที่ 40.2 ยกระดับและพัฒนาสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวจงัหวดันครพนม

2       36,219,600         20,219,600       12,000,000        4,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ยกระดับการพัฒนา
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวจงัหวดั
นครพนม เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนที่มีศักยภาพให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจงัหวดั รวมทั้งสร้างความ
เข้มแข็ง และความร่วมมือของคนในชุมชน ท าให้
ประชาชนในพืน้ที่แหล่งท่องเที่ยวมีรายได้เพิม่ขึ้น

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.2.1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
 “พิพิธภัณฑ์ไหลเรือไฟ  จงัหวดันครพนม”

2       12,000,000       12,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.2.2  จดัซ้ือรถรางววิ จ านวนที่นั่ง
ไม่น้อยกวา่ 35 ที่นั่ง

2        4,000,000        4,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์ เพือ่ใช้งานตามภารกิจปกติของส่วน
ราชการ

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.2.3 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 12 อ าเภอ ของจงัหวดั
นครพนมสู่การท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื โดยแบ่งเป็น
จ านวน 12 อ าเภอๆละ 600,000 บาท

2        7,200,000 7,200,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.2.4 การพัฒนาและการบูรณาการ
 “ถนนวฒันธรรม”  เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นอยา่งยัง่ยนื

2        1,810,100          1,810,100
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

   1) จดัเวทีประชาคม ศึกษาผลกระทบทั้งผลดีและ
ผลเสีย จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ที/่ส ารวจผู้ที่มี
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 455,100 บาท

   2) ศึกษาดูงานถนนวฒันธรรมตัวอยา่งต้นแบบ 
342,000 บาท

   3)  การจดัระบบ “ถนนวฒันธรรม”และการ
ประชาสัมพันธ ์654,000 บาท

4) จดัการประกวด เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม “ถนน
วฒันธรรม”  359,000 บาท

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.2.5 ยกระดับและพัฒนาสินค้า
ทางการท่องเที่ยว จงัหวดันครพนม
   1) พัฒนาเมนูอาหารเด่น/อาหารปลอดภัยของ
ชุมชน 2,000,000 บาท
   2) พัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP และสินค้าของ
ฝากของที่ระลึกชุมชน 5,000,000 บาท

2        7,000,000          7,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.2.6 ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภูมิภาค 
(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ในจงัหวดันครพนม

2        2,509,500          2,509,500

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว "เจา้บ้านที่ดีทางวฒันธรรม เพือ่
รองรับการเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม

2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.2.8 ส่งเสริมและพัมนาถนนสาย
วฒันธรรมเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

2           500,000             500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 40.2.9 ส่งเสริม พัฒนา กลุ่มทอผ้า
พืน้เมืองอ าเภอธาตุพนม

2           700,000             700,000

41 โครงการพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว
และบริการผ่านแพลตฟอร์ม
ดิจทิัล

2       11,280,000       11,280,000

กิจกรรมหลักที่ 41.1 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New media)

2       11,280,000       11,280,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก จงัหวดันครพนมเป็น
เมืองแห่งการท่องเที่ยว จงึควรให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธท์ุกช่องทาง 
โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ เพือ่ทันสมัย รวดเร็ว 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

กิจกรรมยอ่ยที่ 41.1.1 การประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่บนส่ือออนไลน์ (True View 
In-Display Ads, True View In-Stream Ad)

2        1,000,000        1,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 41.1.2 การส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธม์าตรฐานคุณภาพด้านบริการการ
ท่องเที่ยว

2           500,000           500,000

 กิจกรรมยอ่ยที่ 41.1.3  การประชาสัมพันธเ์ส้นทาง
ท่องเที่ยว 4 เส้นทาง (เส้นทางธรรมชาติ เส้นทาง
อาหาร เส้นทางธรรมะ เส้นทางสินค้าดีสินค้าเด่น
ของจงัหวดันครพนม) By YouTuber

2        3,000,000        3,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 41.1.4 กระตุ้นการท่องเที่ยวจงัหวดั
ด้วยเคร่ืองมือดิจทิัลวถิีใหม่แบบออนไลน์สู่ออฟไลน์

2        5,000,000        5,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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กิจกรรมยอ่ยที่ 41.1.5 ประชาสัมพันธส่์งเสริมความ
เชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐทางด้านการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่

2           280,000           280,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 41.1.6 พัฒนารูปแบบและกลยทุธ์
การตลาดการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนืในพืน้ที่จงัหวดั
นครพนม

2        1,500,000        1,500,000

2. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า และ
ระบบชลประทานเพือ่การเกษตร

2       51,000,000         51,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ าฝายห้วยศรีคุณ ความยาวท่อส่งน้ า
 890 เมตร บ้านแก้ง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก 
จงัหวดันครพนม

2        6,000,000          6,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า เป็นงาน
ก่อสร้างระบบกระจายน้ า เพือ่น าน้ าจากแหล่ง
น้ าต้นทุนกระจายไปสู่พืน้ที่เพาะปลูก ขยายพืน้ที่
ส่งน้ า เพือ่เพิม่พืน้ที่ชลประทาน และ  ท าให้
เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมหลักที่ 4.2 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ ามหาวทิยาลัยรามค าแหงสาขาวทิย
บริการจงัหวดันครพนม ความยาวท่อส่งน้ า 1,450 
เมตร บ้านด่านสาวคอย ต าบลนาแก อ าเภอนาแก 
จงัหวดันครพนม

2       15,000,000         15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า เป็นงาน
ก่อสร้างระบบกระจายน้ า เพือ่น าน้ าจากแหล่ง
น้ าต้นทุนกระจายไปสู่พืน้ที่เพาะปลูก ขยายพืน้ที่
ส่งน้ า เพือ่เพิม่พืน้ที่ชลประทาน และ  ท าให้
เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
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กิจกรรมหลักที่ 4.3 ขยายระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้านดอนนางหงส์ ความยาวท่อส่งน้ า 
1,750 เมตร ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม 
จงัหวดันครพนม

2       10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการกระจายน้ า 
เพือ่น าน้ าจากแหล่งน้ าต้นทุนกระจายไปสู่พืน้ที่
เพาะปลูก ขยายพืน้ที่ส่งน้ า เพือ่เพิม่พืน้ที่
ชลประทาน ท าให้เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมหลักที่ 4.4 ขยายระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้านนาโพธิ์ ความยาวท่อส่งน้ า 1,800 
เมตร ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั
นครพนม

2       10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการกระจายน้ า 
เพือ่น าน้ าจากแหล่งน้ าต้นทุนกระจายไปสู่พืน้ที่
เพาะปลูก ขยายพืน้ที่ส่งน้ า เพือ่เพิม่พืน้ที่
ชลประทาน ท าให้เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมหลักที่ 4.5 ขยายระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้านนาคอกควาย ความยาวท่อส่งน้ า 
2,200 เมตร ต าบลดงขวาง อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครพนม

2       10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการกระจายน้ า 
เพือ่น าน้ าจากแหล่งน้ าต้นทุนกระจายไปสู่พืน้ที่
เพาะปลูก ขยายพืน้ที่ส่งน้ า เพือ่เพิม่พืน้ที่
ชลประทาน ท าให้เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

5 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์

2        1,462,000          1,462,000

กิจกรรมหลักที่ 5.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิต
และการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรียแ์บบมี
ส่วนร่วม SDGsPGS ส าหรับเกษตรกรรายใหม่

2           241,600             241,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เกษตรกรจะได้
ปรับตัวและหันมาใช้วธิกีารระบบการท าเกษตร
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน (SDGsPGS)  และการ
ตรวจประเมินตนเอง เพือ่ลดปริมาณค่าใช้จา่ยใน
การตรวจรับรองมาตรฐาน เพือ่สร้างผู้ตรวจ
ประเมินเกษตรอินทรียภ์ายในชุมชน
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กิจกรรมหลักที่ 5.2 การตรวจรับรองมาตรฐานการ
ผลิตข้าวอินทรียต์ามมาตรฐาน SDGsPGS

2           600,000             600,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก พัฒนาต่อยอดให้
ส าหรับเกษตรกรรายใหม่ และเกษตรกรรายเดิม 
สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียต์ามมาตรฐาน SDGsPGS และส่งผลให้มี
พืน้ที่เกษตรอินทรียเ์พิม่ขึ้นตามเป้าหมายของ
จงัหวดัต่อไป

กิจกรรมยอ่ยที่ 5.2.1 ตรวจรับรองมาตรฐานการ
ผลิตข้าวอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม SDGsPGS ส าหรับ
เกษตรกรรายใหม่  จ านวน 300 ราย

2

กิจกรรมยอ่ยที่ 5.2.2 ตรวจรับรองมาตรฐานการ
ผลิตข้าวอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม SDGsPGS ส าหรับ
เกษตรกรรายเดิม จ านวน 300 ราย

2

กิจกรรมหลักที่ 5.3  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานการผลิต แปรรูป และการตลาดข้าวหอม
มะลิ 105 แบบครบวงจร

2           620,400             620,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ช่วยยกระดับ
มาตรฐานสถาบันเกษตรสู่ความเข้มแข็ง น า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารจดัการสหกรณ์ให้
มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมเพิม่ประสิทธภิาพให้
เกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิ แบบครบวงจร

กิจกรรมยอ่ยที่ 5.3.1 จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาค
การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ

2           114,200             114,200

กิจกรรมยอ่ยที่ 5.3.2 จดัศึกษาดูงานการเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 แบบครบ
วงจร

2           506,200             506,200
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6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรในเขตพืน้ที่ลุ่มน้ าก่ าอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

2        7,016,700          7,016,700

กิจกรรมหลักที่ 6.1 สนับสนุนฟาร์มตัวอยา่งตาม
พระราชด าริ บ้านทางหลวง ต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอ
นาแก

2           300,400             300,400 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่
 รวมทั้งเป็นแหล่งโปรตีนไวบ้ริโภคในครัวเรือน

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.1.1 ส่งเสริมการเล้ียงหมูหลุม 2           201,900             201,900
กิจกรรมยอ่ยที่ 6.1.2 ส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่อารมณ์ดี 2            73,500              73,500

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.1.3 การติดตามให้ค าแนะน าด้าน
วชิาการ และรายงานผล

2            25,000 25,000

กิจกรรมหลักที่ 6.2 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
กบเพิม่มูลค่าเชิงสร้างสรรค์แบบยัง่ยนืสู่เชิงพานิชย ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กบจงัหวดันครพนมให้ได้
มาตรฐาน ของสินค้าผลิตภัณฑ์สู่การเพิม่มูลค่าห่วงโซ่
 (add value chain) เพือ่สร้างมาตรฐานสินค้าสู่เชิง
พานิช การสร้างคุณค่าสู่การเพิม่มูลค่าของกบจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรองรับ

2        2,774,000          2,774,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กบจงัหวดันครพนมให้ได้มาตรฐาน 
และเพิม่มูลค่าของกบจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รองรับ ตลอดจนการสร้างแบรนด์กบ นครพนม
ให้เป็นที่รู้จกัออกสู่ตลาดสากล

นครพนม   15/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

 ตลอดจนการสร้างแบรนกบนครพนมให้เป็นที่รู้จกั
ออกสู่ตลาดสากล ด้วยการมีระบบหลักประกัน
คุณภาพสินค้า ยกระดับระบบรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์กบ เพือ่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
เกษตรกรผู้เล้ียงกบ บ้านหนองแต้ ใช้โรงอบพลังงาน
แสงอาทิตยใ์นการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
จ านวน 2 ชนิด เช่น หนังกบอบกรอบ และกบแดด
เดียว และกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกบ บ้านดอนแดง 
จ านวน 2 ชนิด (2 ขนาด) เช่น ลูกอ๊อดแช่แข็ง และ
กบแช่แข็ง

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจภุัณฑ์กบและลูกอ็อด

2           170,700             170,700

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.2.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

2        2,091,700          2,091,700

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.2.3 การถ่ายทอดอบรมเทคนิคการ
สร้างตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ในยคุดิจติอลสู่มืออาชีพ

2           371,800             371,800

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.2.4 ศึกษาดูงานในการแปรรูปและ
มาตรฐาน เพือ่การจ าหน่ายและส่งออก

2           139,800             139,800

กิจกรรมหลักที่ 6.3 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
จิ้งหรีดเพิม่มูลค่าเชิงสร้างสรรค์แบบยัง่ยนืสู่เชิง
พานิชย ์เป้าหมายเกษตรกรผู้เล้ียงจิ้งหรีด 100 ราย

2        1,860,000          1,860,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ถือเป็นการเพิม่
รายได้จากวตัถุดิบท้องถิ่น ในการน ามาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจดุเด่น และสร้าง
มูลค่าได้

นครพนม   16/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.3.1 การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

2           681,000             681,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.3.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
ออกแบบบรรจภุัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน

2        1,179,000          1,179,000

กิจกรรมหลักที่ 6.4 พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง
ด้านการเล้ียงปลานิลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล
เพิม่มูลค่าเชิงสร้างสรรค์แบบยัง่ยนืสู่เชิงพานิชย ์
เป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลในเขตลุ่มน้ า
ก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลน้ าก่ า อ าเภอ
ธาตุพนม และกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลในเขตลุ่ม
น้ าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลฝ่ังแดง 
อ าเภอธาตุพนม

2        1,729,900          1,729,900 เห็นควรสนับสนุน เพือ่เป็นการพัฒนายกระดับ
การเล้ียงปลานิลที่ถูกต้อง ซ่ึงจะเป็นตัวช่วยเพิม่
ประสิทธภิาพการเพาะเล้ียงปลานิลให้เกษตรกร
ได้อยา่งยัง่ยนื รวมทั้ง เพิม่มูลค่าโดยการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ปลานิลให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงปลานิล วธิกีารจดัการ
เล้ียง การท าอาหารต้นทุนต่ าด้วยตัวเอง และจดัการ
ดูแลสุขภาพปลานิล อันเป็นแนวทางในการลด
ต้นทุนการผลิตและเพิม่รายได้ให้กับเกษตรกรด้วย
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง

2           438,700             438,700

นครพนม   17/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.4.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ปลานิลให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค 
 - การถ่ายทอดความรู้การการผลิตให้ได้มาตรฐานที่
ก าหนด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานของ
สินค้าผลิตภัณฑ์สู่การเพิม่มูลค่าห่วงโซ่ (add value 
chain) เพือ่สร้างมาตรฐานสินค้าสู่เชิงพานิชย์

2           920,000             920,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.4.3 การถ่ายทอดอบรมเทคนิคการ
สร้างตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ในยคุดิจติอลสู่มืออาชีพ

2           371,200             371,200

กิจกรรมหลักที่ 6.5 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้
เล้ียงปลาดุกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกเพือ่ชีวติ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของเกษตรกร เป้าหมายเกษตรกร 
60 คน

2           352,400             352,400 เห็นควรสนัสนุน เนื่องจาก เป็นการสนับสนุนผู้
เล้ียงปลาดุก ช่วยเพิม่ความรู้และทักษะให้แก่
เกษตรกร เพือ่ที่จะน าความรู้ที่ได้นั้นมาสร้าง
รายได้จากการเล้ียงปลาดุกและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลาดุก

นครพนม   18/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.5.1 ส่งเสริมการเล้ียงปลาดุกในบ่อ
ดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร 60
 ราย 
1) ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเล้ียงปลา
ดุกในบ่อดิน วงเงิน 36,300 บาท
2) การฝึกอบรมการผลิตอาหารและแปรรูปอาหาร
ปลาต้นทุนต่ า แบบพึง่พาตนเอง ต้นทุนการเล้ียงปลา
ในปัจจบุัน ต้นทุนค่าอาหาร มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง 
ดังนั้น กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลาดุก อ าเภอเรณูนคร 
และอ าเภอนาแก ในจงัหวดันครพนมต้องการผลิต
อาหารเล้ียงปลา เล้ียงสัตวช์นิดอื่นๆ ในพืน้ที่ เพือ่ลด
ต้นทุนการผลิตใช้เอง วงเงิน 198,800 บาท

2           235,100             235,100

กิจกรรมยอ่ยที่ 6.5.2 การพัฒนาและส่งเสริมแปร
รูปปลาดุกเพือ่เพิม่มูลค่าเชิงสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์
แบบยัง่ยนื 
1) ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และตลาดปลาดุก
ของจงัหวดันครพนม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุก
จงัหวดันครพนมให้ได้มาตรฐาน ของสินค้าผลิตภัณฑ์
 สู่การเพิม่มูลค่าห่วงโซ่ (add value chain)

2           117,300             117,300

นครพนม   19/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

เพือ่สร้างมาตรฐานสินค้าสู่เชิงพานิชย ์การสร้าง
คุณค่าสู่การเพิม่มูลค่าของปลาจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การรองรับ ตลอดจนการสร้างแบรนปลาดุก
นครพนมให้เป็นที่รู้จกัออกสู่ตลาดสากล ด้วยการมี
ระบบหลักประกันคุณภาพสินค้า ยกระดับระบบ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุก ตลอดจนการ
บรรจผุลิตภัณฑ์ สร้างสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์
ระดับพรีเมี่ยม ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ออกสู่ตลาดวงเงิน 117,300 บาท

7 โครงการส่งเสริมการลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร

2        6,104,000          6,104,000

กิจกรรมหลักที่ 7.1 ส่งเสริมการใช้ปุย๋ชีวภาพ 
PGPR2 และแหนแดง เพือ่ลดปุย๋เคมีในการผลิตข้าว 
(เป้าหมายเกษตรกร 1,200 ราย/ชุมชน 12 แห่ง)

2        1,119,200          1,119,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก สนับสนุนการท า
เกษตรแบบปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เพือ่ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ
ของเกษตร โดยน าทางเลือกการลดการใช้สารเคมี
 และเป็นการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตข้าวด้วย
ปุย๋ชีวภาพ

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.1.1 ฝึกอบรมการใช้ปุย๋ชีวภาพ 
PGPR2 และแหนแดง เพือ่ลดปุย๋เคมีในการผลิตข้าว 
 เกษตรกร 12 รุ่น รุ่นละ 100 ราย รวม 1,200 ราย

2           523,200             523,200

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.1.2 แปลงเกษตรกรต้นแบบการ
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตข้าว เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน จ านวน 12 แห่ง

2           473,400             473,400

นครพนม   20/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.1.3 ลงพืน้ที่ส ารวจและให้
ค าแนะน าด้านวชิาการและแลกเปล่ียนสภาพปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานของเกษตรกร
ต้นแบบแปลงเรียนรู้ของชุมชน

2           122,600             122,600

กิจกรรมหลักที่ 7.2 ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์บีเอส 
และบีทีควบคุมโรคแมลงศัตรูพริกและมะเขือเทศ
เพือ่ลดการใช้สารเคมี (เป้าหมายเกษตรกร 720 
ราย/แปลงต้นแบบ 36 แปลง)

2           887,200             887,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  ส่งเสริมการใช้ชีว
ภัณฑ์บีเอส และบีทีควบคุมโรคแมลงศัตรูพริก
และมะเขือเทศเพือ่ลดการใช้สารเคมีในการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและท าการเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.2.1 ประชุมเสวนา เร่ือง แนว
ทางการใช้ชีวภัณฑ์ร่วมกับการจดัการศัตรูพืชแบบ 
ผสมผสานเพือ่แก้ปัญหาและเพิม่ประสิทธภิาพการ
ผลิตพริกและมะเขือเทศ เสวนาเกษตรกร 1 วนั 1 
รุ่น 60 ราย รวม 720 ราย

2           331,200             331,200

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.2.2 จดัท าแปลงต้นแบบการใช้ชีว
ภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพริกและมะเขือเทศ
แบบผสมสาน  จ านวน 36 แปลง

2           433,400             433,400

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.2.3 กิจกรรมลงพืน้ที่ส ารวจและให้
ค าแนะน าด้านวชิาการและแลกเปล่ียนสภาพปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานของเกษตรกร
ต้นแบบแปลงเรียนรู้ของชุมชน

2           122,600             122,600

กิจกรรมหลักที่ 7.3 เพิม่ศักยภาพมูลค่าการผลิตปุย๋
อินทรียคุ์ณภาพสูง (สูตร วว.) ของกลุ่มวสิาหกิจผู้
เล้ียงโคเนื้อจงัหวดันครพนม เป้าหมายเกษตรกร 5 
กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน รวม 250 คน

2        3,611,000          3,611,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก สนับสนุนให้
เกษตรกรและชุมชนสามารถผลิตปุย๋อินทรีย์
คุณภาพสูงสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย ์สร้างอาชีพ 
และรายได้ของฐานรากเศรษฐกิจชุมชน

นครพนม   21/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.3.1 การถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยยีกระดับการผลิตปุย๋อินทรียคุ์ณภาพสูง
สร้างชุมชนให้พึง่พาตนเอง จ านวน 5 คร้ัง ๆ 50 คน

2           521,000             521,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.3.2 ต้นแบบการผลิตปุย๋อินทรีย์
คุณภาพสูงสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย ์สร้างอาชีพ และ
รายได้ของฐานรากเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุน
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตปุย๋อินทรียม์ูลสัตวคุ์ณภาพสูง และ
การสร้างถุงบรรจภุัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนทั้ง 5 กลุ่ม การสร้างระบบการผลิตปุย๋อินทรีย์
ชุมชนต้นแบบในการใช้และจ าหน่าย สร้างอาชีพ
การจา้งงาน สร้างรายได้ให้กับชุนชน ตลอดจนการ
ลดการใช้ปุย๋เคมี และสร้างระบบการรับรู้ จาก
เทคโนโลยกีารผลิตปุย๋อินทรีย์

2        3,090,000          3,090,000

กิจกรรมหลักที่ 7.4  ส่งเสริมลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร (เป้าหมายเกษตรกร 12 กลุ่ม)

2           486,600             486,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการยกระดับ
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ รองรับพืน้ที่ท า
เกษตรอินทรียจ์งัหวดันครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.4.1 ฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์แมลงศัตรู
ธรรมชาติเพือ่ลดการใช้สารเคมี

2           236,000             236,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.4.2 ศึกษาดูงานการผลิตและการ
ใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ

2           250,600             250,600
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8 โครงการแปรรูปสับปะรด GI 
เพือ่เพิม่มูลค่า โดยใช้นวตักรรม
และเทคโนโลยี

2        3,500,000          3,350,000           150,000

กิจกรรมหลักที่ 8.1 การอบรมจดัท าแผนด าเนินการ
ตลอดโครงการ (Action Plan) ศึกษาผลิตภัณฑ์ 
การผลิต การตลาด เพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ
บรรจภุัณฑ์ ภายใต้มาตรการที่ก าหนด

2           150,000           150,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก รายละเอียด
กิจกรรมเป็นการจดัท าฐานข้อมูล เพือ่เชิงวจิยั ซ่ึง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

   - วเิคราะห์ศักยภาพ/อัตลักษณ์/ความโดดเด่น
ของพืน้ที่ (ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ประกอบการ
ชุมชนที่มีความรู้และสามารถและสนใจร่วม
โครงการฯ)

   - จดัหาพืน้ที่/ทดสอบตลาด/ช่องทางการตลาด 
เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ  โรงแรม-
ร้านค้าในจงัหวดันครพนม (เน้นการตลาด น า การ
ผลิต)

กิจกรรมหลักที่ 8.2 ออกแบบและท าการผลิต บรรจุ
ภัณฑ์และตราสินค้า/สลาก/ป้ายTAG/สต๊ิกเกอร์ 
ส าหรับผลผลิตสับปะรด(GI) นครพนม และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด (GI) นครพนม

2        2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก สับปะรดเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญของจงัหวดั เป็นการมุ่งเน้น
พัฒนากลางน้ าและปลายน้ า เพือ่ก่อให้เกิดการ
สร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีศักยภาพเป็นที่
ต้องการของตลาด และสร้างมูลค่าเพิม่ ลดความ
เส่ียงของราคาผลผลิตตกต่ าและล้นตลาด เพิม่
รายได้สู่ชุมชนอยา่งทั่วถึง
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กิจกรรมหลักที่ 8.3 การพัฒนาการแปรรูปสับปะรด
 GI นครพนม เพือ่เพิม่มูลค่า โดยใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยี
 - ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่มีเทคนิคการแปรรูป
สับปะรดผลสดที่หลากหลาย เพือ่เพิม่มูลค่าใน
รูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากขายผลสด
 - อบรมกระบวนการแปรรูปผลผลิตสับปะรด เป็น
น้ าผลไม้ พร้อมด่ืม และฯลฯ

2        1,350,000          1,350,000

9 โครงการส่งเสริมและเพิม่
ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
จงัหวดันครพนม

2        1,372,000          1,372,000

กิจกรรมหลักที่ 9.1 การรับรองร้านอาหารที่บริการ
ลูกค้าด้วยข้าวหอมมะลิจงัหวดันครพนม และสินค้า
เกษตรปลอดภัย/อินทรียจ์งัหวดันครพนม โดยการ
ตรวจรับรองและมอบเคร่ืองหมายรับรองร้านอาหาร
ที่บริการลูกค้าด้วยข้าวหอมมะลิจงัหวดันครพนม 
เป้าหมาย 100 แห่ง

2           490,000             490,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการ
ประชาสัมพันธสิ์นค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จกัทั้ง
ภายในจงัหวดัและทั่วประเทศ โดย
ประชาสัมพันธสิ์นค้าเกษตรคุณภาพดีและได้
มาตรฐาน

กิจกรรมหลักที่ 9.2 เชื่อมโยงการค้าสินค้าเกษตร 
เกษตรแปรรูปจงัหวดันครพนม ต่างภูมิภาค โดยจดั
กิจกรรมเจรจาการค้าสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป 
จ านวน 2 คร้ัง  (1 คร้ัง/จงัหวดั) 6 กลุ่ม 12 ราย

2           282,000             282,000
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กิจกรรมหลักที่ 9.3 จา้งเหมาจดัแสดง Pavillion 
"สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป จงัหวดันครพนม" ใน
งาน Thaifex หรือ งานแสดงสินค้าระดับประเทศ 
จ านวน 1 คร้ัง 5 คูหา

2           600,000             600,000

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเกษตรเพือ่ยกระดับรายได้
เกษตรกรในเขตพืน้ที่ลุ่มน้ า
สงคราม

2           812,100             812,100

กิจกรรมหลักที่ 11.1 ส่งเสริมการผลิตกระเจี๊ยบแดง
ในระบบเกษตรอินทรีย ์ เป้าหมาย เกษตรกร 50 ราย
 - ถ่ายทอดความรู้ โดยการสาธติและฝึกปฎิบัติการ
ผลิตกระเจี๊ยบแดงในระบบเกษตรอินทรีย ์เกษตรกร
 จ านวน 50 รายๆ ละ 1 วนั โดย งบประมาณ
62,210 บาท

2            62,200              62,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เกษตรกรจะได้รับ
การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจใน
พืน้ที่ เพือ่เป็นวตัถุดิบต้นแบบการผลิตและแปร
รูป โดยจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเกษตรกร ให้มี
ความรู้เร่ืองการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่
ถูกต้อง รวมทั้งจ าเป็นต้องยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรียข์องจงัหวดันครพนม

กิจกรรมหลักที่ 11.2  ส่งเสริมและพัฒนาพืน้ที่ปลูก
ครามสู่ระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม เป้าหมาย 
เกษตรกร 80 คน
 - การสาธติและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารปลูกครามสู่
ระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม เกษตรกร 80 ราย

2            61,200              61,200

กิจกรรมหลักที่ 11.3 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมัล
เบอร์ร่ีระบบอินทรียโ์ดยการจดักิ่งขึ้นค้าง เกษตรกร 
80 ราย

2           431,300             431,300
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กิจกรรมยอ่ยที่ 11.3.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
ผลิตมัลเบอร์ร่ีระบบอินทรียโ์ดยการจดักิ่งขึ้นค้าง 
โดยการสาธติและฝึกปฏิบัติ

2            63,200              63,200

กิจกรรมยอ่ยที่ 11.3.2 ศึกษาดูงานการผลิตและแปร
รูปมัลเบอร์ร่ีในระบบอินทรีย ์(เกษตรกร 80 ราย 
และเจา้หน้าที่ 6 ราย รวม 86 ราย) ณ โรงงานหลวง
อาหารส าเร็จรูปที่ 3  เต่างอย จงัหวดัสกลนคร ไร่
ก านันจลุ จงัหวดัเพชรบูรณ์  และสวนเกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จ

2           368,100             368,100

กิจกรรมหลักที่ 11.4 ส่งเสริมการใช้ไบโอชาร์ (ถ่าน
ชีวภาพ) ในกระบวนการผลิตการเกษตร เพือ่สร้าง
อาชีพการผลิตถ่านชีวภาพใช้ในแปลงของเกษตรกร
และจ าหน่ายได้ เป้าหมายเกษตรกร 140 ราย

2           257,400             257,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้ถ่านไบโอชาร์ ทดแทนการใช้
สารเคมี และเพิม่รายได้ภาคการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในพืน้ที่ ลดต้นทุนการผลิต

กิจกรรมยอ่ยที่ 11.4.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตไบโอชาร์ เกษตรกรแกน
น า จ านวน 100 ราย

2            37,000              37,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 11.4.2 ศึกษาดูงานการพัฒนา
เทคโนโลยทีางการเกษตรเพือ่ใช้ในการกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตร (เกษตรกร 40 ราย และ
เจา้หน้าที่ 4 ราย)

2           220,400             220,400

12 โครงการส่งเสริมการเล้ียงโคแม่
พันธุ์ และกระบือในพืน้ที่
จงัหวดันครพนม

2        1,067,100          1,067,100

นครพนม   26/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมหลักที่ 12.1 ส่งเสริมการเล้ียงโคแม่พันธุ์
จงัหวดันครพนม

2           150,600             150,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม 
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต และลดต้นทุนการ
ผลิตโคเนื้อคุณภาพของเกษตรกรผู้เล้ียงโคแม่
พันธุ์ และเพือ่เพิม่รายได้และพัฒนาอาชีพให้
เกษตรกรอยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมยอ่ยที่ 12.1.1 อบรมให้องค์ความรู้เร่ืองการ
เล้ียงโคแม่พันธุ์ ให้มีประสิทธภิาพให้ลูกอยา่ง
สม่ าเสมอ

2            55,800              55,800

กิจกรรมยอ่ยที่ 12.1.2 จดัท าแปลงสาธติและ
ต้นแบบการปลูกพืชอาหารสัตวเ์พือ่ลดต้นทุนด้าน
อาหาร

2            94,800              94,800

กิจกรรมหลักที่ 12.2 พัฒนาพันธุ์กระบือในจงัหวดั
นครพนม  
(เป้าหมาย 1) ฟาร์มต้นแบบการพัฒนาพันธุ์กระบือ 
12 อ าเภอๆ ละ 1 คน รวม 12 คน  2) เกษตรกรผู้
เล้ียงกระบือของชุมชนต้นแบบการพัฒนาพันธุ์
กระบือในพืน้ที่ลุ่มน้ าสงครามและลุ่มน้ าก่ าของ
จงัหวดันครพนม 30 คนต่ออ าเภอ รวม 12 อ าเภอ 
เกษตรกร 360 คน 3)  ผู้เกี่ยวข้องกับกระบือที่เข้า
ร่วมเสวนาการพัฒนาพันธุ์กระบือในพืน้ที่ลุ่มน้ า
สงคราม ในระดับเกษตรกร จ านวน 12 อ าเภอๆละ 
30 คน และในระดับผู้น าเจา้ของฟาร์มต้นแบบและ
ผู้แทนเครือข่าย  60 คน รวม 420 คน)

2           916,500             916,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เพือ่เป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพ และพัฒนาพันธุ์กระบือในพืน้ที่
จงัหวดันครพนม เพือ่ให้ได้กระบือพันธุ์ดีมี
ปริมาณและคุณภาพเพิม่ขึ้น โดยอาศัยฟาร์ม
ต้นแบบและชุมชนต้นแบบในการจดัการพัฒนา
พันธุ์กระบืออยา่งมีประสิทธภิาพ มีชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาพันธุ์กระบือและเสวนาผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพันธุ์กระบือทั้งระบบใน
จงัหวดันครพนม

นครพนม   27/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 12.2.1 จดัท าฟาร์มต้นแบบการ
พัฒนาพันธุ์กระบือ ตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว ์
จ านวน 12 ฟาร์ม ใน 2 พืน้ที่ๆ ละ 6 ฟาร์ม

2           302,200             302,200

กิจกรรมยอ่ยที่ 12.2.2 พัฒนาชุมชนต้นแบบการ
พัฒนาพันธุ์กระบือ กิจกรรมประกวดและ
ประชาสัมพันธก์ารพัฒนาพันธุ์กระบือ และการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
   1) กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาพันธุ์
กระบือจ านวน 2 พืน้ที่ เกษตรกรพืน้ที่ละ 30 คน 
รวม 60 คน งบประมาณ 131,600 บาท
   2) กิจกรรมประกวดและประชาสัมพันธก์าร
พัฒนาพันธุ์กระบือ งบประมาณ 182,680 บาท
   3) กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ
งบประมาณ 20,260 บาท

2           334,500             334,500

กิจกรรมยอ่ยที่ 12.2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้การสาธติ
ผลิตพันธุ์หญ้าคุณภาพสูงด้วยระบบการปลูกหญ้าใน
ท่อ เพือ่สนับสนุนเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือฟาร์ม
ต้นแบบและชุมชนต้นแบบการพัฒนาพันธุ์กระบือ
ในพืน้ที่จงัหวดันครพนม

2            85,600              85,600

นครพนม   28/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 12.2.4 จดัเวทีเสวนาการพัฒนาพันธุ์
กระบือในพืน้ที่ต้นแบบจงัหวดันครพนม 
   1) จดัเสวนาเกษตรกร จ านวน 2 พืน้ที่ๆ ละ 6 
คร้ัง รวม 12 คร้ังๆ ละ 30 คน รวม 360 คน  
งบประมาณ  142,500  บาท
   2) จดัเสวนาเกษตรกรระดับผู้น าเจา้ของฟาร์ม
ต้นแบบและผู้แทนเครือข่าย จ านวน 2 พืน้ที่ๆ ละ 
30 คน รวม 60 คน งบประมาณ  51,700  บาท

2           194,200             194,200

13 โครงการศูนยเ์รียนรู้ระบบ
โรงเรือนปลูกพืชผักสมุนไพร
ปลอดภัยและอินทรียแ์บบ
โรงเรือนอัจฉริยะสู่การจดัการ
เชิงพานิชย์

2        1,690,400          1,690,400

กิจกรรมหลักที่ 13.1 ศึกษาดูงานศึกษาดูงานการ
ผลิตพืชผักสมุนไพรปลอดภัยและอินทรีย ์ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จงัหวดัสกลนคร เพือ่ศึกษาดูงานโรงเรือนอัจฉริยะ

2           124,800             124,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เกษตรกรภายใน
จงัหวดัมีแปลงปลูกพืชผักสมุนไพรปลอดภัยและ
อินทรีย ์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค จงึควรส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้ปลูก
พืชผักสมุนไพรปลอดภัยและอินทรีย ์ระบบ
โรงเรือนอัจฉริยะ มุ่งสู่มาตรฐานการบริโภค

กิจกรรมหลักที่ 13.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตพืชผักสมุนไพรปลอดภัยและอินทรีย ์ณ 
สถานที่กลุ่มเกษตรกร แบ่งเกษตรกรออกเป็น 12 
กลุ่มๆ ละ 20 คน รวม 240 คน

2        1,505,400          1,505,400

นครพนม   29/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมหลักที่ 13.3 ตรวจรับรองมาตรฐานสุ่มตรวจ
 จ านวน 12 กลุ่ม ๆ 4 คร้ัง รวม 36 คร้ัง เพือ่
ป้องกันการแอบอ้างและสวมรอยผลผลิต

2            56,200              56,200

กิจกรรมหลักที่ 13.4 สนับสนุนการด าเนินงานและ
สรปุผล

2              4,000                4,000

14 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผล
แบบผสมผสานเพือ่การค้า

2           429,200             429,200

กิจกรรมหลักที่ 14.1 จดักระบวนการเรียนรู้การ
สาธติและฝึกปฏิบัติการผลิตไม้ผลแบบผสมผสาน 
แบ่งเกษตรกรออกเป็น  3 รุ่นๆ ละ 120 ราย  รวม
เกษตรกร 360 ราย

2           358,200             358,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจ เพือ่เพิม่คุณภาพการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิต ยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐาน และเป็นทางเลือกอาชีพการผลิตให้กับ
เกษตรกรในพืน้ที่จงัหวดันครพนม

กิจกรรมหลักที่ 14.2 จดัท าแปลงเต้นแบบการผลิต
ไม้ผลแบบผสม จ านวน 6 แปลง พืน้ที่ 12 ไร่

2            71,000              71,000

15 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
ปีกเพือ่การค้า

2           476,400             476,400

กิจกรรมหลักที่ 15.1 การส่งเสริมการเล้ียงไก่พันธุ์
พืน้เมือง

2            69,400              69,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เพือ่ให้เกษตรมีองค์
ความรู้ที่ถูกต้องทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ ซ่ึงนอกจาก
การเล้ียงเพือ่ยงัชีพแล้วยงัสามารถเล้ียงเพือ่
จ าหน่ายได้อีกด้วย

กิจกรรมยอ่ยที่ 15.1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
เล้ียงไก่พืน้เมืองเพือ่การจ าหน่าย

2            46,700              46,700

นครพนม   30/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 15.1.2 ฟาร์มสาธติการเล้ียงไก่พันธุ์
พืน้เมือง

2            22,700              22,700

กิจกรรมหลักที่ 15.2 ส่งเสริมการผลิตเป็ดเทศอินทรีย์ 2           407,000             407,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 15.2.1 พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
การผลิตที่ได้มาตรฐานปศุสัตวอ์ินทรีย์

2            91,500              91,500

กิจกรรมยอ่ยที่ 15.2.2 ปรับปรุงฟาร์มเป็ดเทศเป็น
ฟาร์มต้นแบบการเล้ียงเป็ดเทศตามแนวปศุสัตว์
อินทรีย์

2           149,600             149,600

กิจกรรมยอ่ยที่ 15.2.3 การสร้างเครือข่ายการผลิต
และการตลาดเป็ดเทศตามแนวปศุสัตวอ์ินทรีย์

2           165,900             165,900

17 โครงการพัฒนาโรงเรือนปลูก
เห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้
พลังงานหมุนเวยีนเชิง
สร้างสรรค์แบบยัง่ยนืสู่เชิง
พาณิชย์

2        1,925,000          1,925,000

กิจกรรมหลักที่ 17.1 อบรมให้ความรู้เกษตรกร
เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างโรงเรือนที่เหมาะสม

2           140,000             140,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เกษตรกรผู้เพาะเห็ด
ได้ให้ความชื้นโดยการรดน้ าโดยตรง ซ่ึงต้อง
ส้ินเปลืองก าลังคน และน้ า และเส่ียงต่อการเกิด
เชื้อรา จงึควรสนับสนุนการพัฒนาโรงเรือนปลูก
เห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้พลังงานหมุนเวยีน ที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ์
จะสามารถเพิม่ผลผลิตให้เกษตรได้ และลด
คนงานในการรดน้ า
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งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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กิจกรรมหลักที่ 17.2 ศึกษาดูงานโรงเรือนปลูกเห็ดที่
ได้มาตรฐาน

2           130,000             130,000

กิจกรรมหลักที่ 17.3 ออกแบบ สร้าง และทดสอบ 
โรงเรือนปลูกเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้พลังงาน
หมุนเวยีน

2           170,000             170,000

กิจกรรมหลักที่ 17.4 ส ารวจพืน้ที่ในการสร้าง
โรงเรือนปลูกเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้พลังงาน
หมุนเวยีน จ านวน 20 แห่ง

2            65,000              65,000

กิจกรรมหลักที่ 17.5 สร้างโรงเรือนปลูกเห็ดแบบ
กึ่งอัตโนมัติโดยใช้พลังงานหมุนเวยีน จ านวน 20 
แห่ง แห่งละ 70,000 บาท

2        1,400,000          1,400,000

กิจกรรมหลักที่ 17.6 ติดตามประเมินผลโครงการ 
และจดัท ารายงานสรุปผลโครงการ

2            20,000              20,000

18 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ
การผลิตและการสร้างมูลค่าเพิม่
สินค้าเกษตรจากฟักทอง ต าบล
แสนพัน อ าเภอธาตุพนม 
จงัหวดันครพนม

2           927,900             927,900

กิจกรรมหลักที่ 18.1 วเิคราะห์ศักยภาพการผลิต
และการสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าเกษตรจากฟักทอง

2            58,000              58,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรประเภท
ฟักทอง ให้เป็นสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ในเชิง
พาณิชย์
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ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
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งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ
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งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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กิจกรรมยอ่ยที่ 18.1.1 ส ารวจความพร้อมของ
เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง  เพือ่วเิคราะห์ศักยภาพการ
ผลิตและการสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าเกษตรจากฟักทอง

2            14,000              14,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 18.1.2 น าข้อมูลจากการส ารวจมา
วเิคราะห์ศักยภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิม่
สินค้าเกษตร

2              4,400                4,400

กิจกรรมยอ่ยที่ 18.1.3 ประชุมเกษตรกรผู้ปลูก
ฟักทอง  เพือ่วเิคราะห์ศักยภาพการผลิตและการ
สร้างมูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร

2            39,600              39,600

กิจกรรมหลักที่ 18.2 สร้างมูลค่าเพิม่ตัวผลิตภัณฑ์
และบรรจภุัณฑ์สินค้าเกษตรจากฟักทอง

2           487,400             487,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก มุ่งเน้นการส่งเสริม
การสร้างมูลค่า โดยการแปรรูปสินค้าเกษตรจาก
ฟักทอง เพือ่สร้างรายได้ให้กับชุมชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 18.2.1 จดัอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฟักทอง  (ฟักทองอบเนย
 ฟักทองแท่งอบกรอบ 3 รส  คุ้กกี้ฟักทอง น้ า
ฟักทอง)

2           112,500             112,500

กิจกรรมยอ่ยที่ 18.2.2 อบรมการแปรรูปให้ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพือ่สร้าง
มาตรฐานสินค้าสู่เชิงพาณิชย์

2           112,500             112,500

กิจกรรมยอ่ยที่ 18.2.3 ออกแบบร่างบรรจภุัณฑ์ โดย
เกษตรมีส่วนในการพัฒนาบรรจภุัณฑ์

2            49,400              49,400

กิจกรรมยอ่ยที่ 18.2.4 สร้างแบบบรรจภุัณฑ์ 2           120,000             120,000
กิจกรรมยอ่ยที่ 18.2.5 ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
จากฟักทอง และน าผลผลิตมาบรรจภุัณฑ์

2            93,000              93,000
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งบประมำณทีไ่ม่
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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กิจกรรมหลักที่ 18.3 เพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฟักทอง

2           382,500             382,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ส่งเสริมการตลาด 
การเพิม่ช่องทางการตลาด การจดัจ าหน่ายให้กับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฟักทอง และ
ยกระดับภาคการเกษตร

กิจกรรมยอ่ยที่ 18.3.1 จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าเกษตรจาก
ฟักทอง โดยเน้นให้ความรู้ในการเข้าถึงการสร้างเวบ็
ไชต์ แอปพริเคชั่นและการโฆษณาสินค้าตามส่ือ
ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในปัจจบุัน

2            82,500              82,500

กิจกรรมยอ่ยที่ 18.3.2 การจดัแสดงสินค้าเพือ่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค

2           300,000             300,000

28 โครงการประเมินผลโครงการ
ด้านการเกษตรภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จงัหวดันครพนม

2           400,000           400,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการ
ประเมินผล ควรเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ
 หรือ ควรใช้ งปม. ในส่วนงบบริหารจดัการแทน

กิจกรรมหลักที่ 28.1 จดัท าคู่มือการจดัเก็บข้อมูล 
ระเบียบวธิกีารจดัท าข้อมูลเพือ่การพัฒนาด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดั
 - ก าหนดขอบข่าย และระเบียบวธิกีารเก็บข้อมูล 
ใช้วธิกีารส ารวจด้วยตัวอยา่ง โดยท าการสุ่มตัวอยา่ง 
ตามบัญชีรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการด าเนิน
โครงการ

2            10,000            10,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการด้านการเกษตรที่น าเงิน
งบประมาณจงัหวดัไปสนับสนุน เพือ่ใช้ส าหรับ
วางแผน และจดัท าโครงการให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของประชาชนในพืน้ที่ อยา่งคุ้มค่า 
ความยัง่ยนื
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 - จดัเตรียมแบบสอบถาม โดยการก าหนดข้อถาม
ให้มีความสอดคล้อง และรัดกุม เพือ่ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการประเมิน ด้วยระเบียบวธิทีาง
สถิติ

 - เตรียมโปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์
กิจกรรมหลักที่ 28.2 คัดสรรและอบรมอาสาสมัคร
สถิติ

2            43,000            43,000

 - พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครสถิติจงัหวดันครพนม
 และด าเนินการอบรมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ให้กับ
อาสาสมัครสถิติจงัหวดันครพนมที่ปฏิบัติงาน ฝึกฝน
ความช านาญโดยสร้างการเรียนรู้จากฐานโครงงาน
และฐานพืน้ที่จริง มากกวา่การเรียนในห้องอบรม 
รวมทั้งปลูกฝังจติส านึกให้เห็นประโยชน์ ความส าคัญ
 โดยค านึงถึงดุลยภาพระหวา่งการสร้างแรงจงูใจโดย
ให้ผลตอบแทน
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ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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กิจกรรมหลักที่ 28.3 จดัเก็บข้อมูลและติดตามผล
การด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจงัหวดั
 - ส่งอาสาสมัครสถิติจงัหวดันครพนม ออกส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ที่ตามโครงการด้าน
เกษตรภายในจงัหวดันครพนม จ านวนประมาณ 
3,200 ตัวอยา่ง ซ่ึงอาสาสมัครต้องบันทึกข้อมูล ลง
ในโปรแกรมที่เตรียมไวใ้ห้ โดยมีเจา้หน้าที่ของ
ส านักงานสถิติจงัหวดันครพนม เป็นผู้ประสาน 
ติดตามผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล

2           320,000           320,000

กิจกรรมหลักที่ 28.4 ประมวลผล วเิคราะห์ข้อมูล
ข้อมูล และจดัพิมพ์เป็นรูปเล่มเพือ่เผยแพร่ข้อมูล

2            27,000            27,000

29 โครงการยกระดับมาตรฐาน
สถาบันเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

2        1,548,100        1,548,100

กิจกรรมหลักที่ 29.1 ยกระดับมาตรฐานสถาบัน
เกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง โดยการจดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานสถาบันเกษตรกรสู่
ความเข้มแข็ง 1 รุ่น

2           205,600           205,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นภารกิจปกติ
และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยูแ่ล้ว (หน่วย
ด าเนินการ สหกรณ์จงัหวดั)

กิจกรรมหลักที่ 29.2 ส่งเสริมเกษตรกรรมยัง่ยนืใน
สถาบันเกษตรกร

2           240,000           240,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 29.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการส่งเสริมเกษตรกรรมยัง่ยนื 1 รุ่น

2           151,900           151,900
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กิจกรรมยอ่ยที่ 29.2.2 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
เกษตรกรรมยัง่ยนื

2            88,000            88,000

กิจกรรมหลักที่ 29.3 พัฒนาศักยภาพผู้น าสหกรณ์ 2           960,000           960,000
กิจกรรมยอ่ยที่ 29.3.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้น าสหกรณ์ 4 รุ่น

2           602,400           602,400

กิจกรรมยอ่ยที่ 29.3.2 ศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประสบ
ความส าเร็จและเป็นแบบอยา่งในจงัหวดัใกล้เคียง

2           357,600           357,600

กิจกรรมหลักที่ 29.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิม่
ศักยภาพสหกรณ์สู่ตลาดยคุใหม่
 - จดัอบรมเชิงปฏิบัติการเพิม่ศักยภาพสหกรณ์สู่
ตลาดยคุใหม่

2           142,500           142,500

30 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในการสูบน้ า เพือ่
การเกษตรโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตยแ์บบสามารถ
เคล่ือนยา้ยได้

2        2,463,200          2,463,200

กิจกรรมหลักที่ 30.1 ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
 เน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิม่ประสิทธภิาพ
และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร สู่ Smart 
Farmer และความเข้มแข็งของเกษตรกร วสิาหกิจ
ชุมชน ด้วยเคร่ืองจกัรกลการเกษตร

2           594,400             594,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก พัฒนาเกษตรกร ให้
เกิดองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย ์
เน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิม่ผลผลิตต่อรอบ
การปลูก สามารถเพิม่ศักยภาพในการปลูกพืช
นอกฤดูกาลได้
**ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้
ประโยชน์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
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กิจกรรมหลักที่ 30.2  อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง
เคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์แบบสามารถ
เคล่ือนยา้ยได้

2        1,868,800          1,868,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เกษตรกรจะได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยพีลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพือ่การเกษตรอินทรียโ์ดยใช้
พลังงานแสงอาทิตยแ์บบสามารถเคล่ือนยา้ยได้
**ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้
ประโยชน์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ

42 โครงการส่งเสริมตู้อบแห้ง
พลังงานรังสีอาทิตยแ์บบเรือน
กระจกร่วมกับรังสีอินฟาเรด
ส าหรับชุมชน

2        1,212,000        1,212,000

กิจกรรมหลักที่ 42.1 ออกแบบระบบอบแห้งรังสี
อาทิตยแ์บบเรือนกระจกและรังสีอินฟาเรด

2            50,000            50,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ลดปัญหาตากแห้ง
ในช่วงที่แสงแดดไม่เพียงพอ และเพือ่เพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ลดระยะเวลา เพิม่
คุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยรีะบบอบแห้งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 42.1.1 ประชุมชี้แจงโครงการฯ 2            20,000            20,000
กิจกรรมยอ่ยที่ 42.1.2 ออกแบบระบบอบแห้งรังสี
อาทิตยแ์บบเรือนกระจกและรังสีอินฟาเรด

2            30,000            30,000

กิจกรรมหลักที่ 42.2 สร้างระบบอบแห้งรังสีอาทิตย์
แบบเรือนกระจกร่วมรังสีอินฟาเรด

2        1,000,000        1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 42.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
อบแห้งที่เหมาะส าหรับชุมชนในการถนอมอาหาร
และเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน

2           162,000           162,000
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43 โครงการบริหารจดัการการใช้
น้ าบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงเพือ่ใช้ใน
การเกษตรจงัหวดันครพนม

2           935,600           935,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก โครงการมี
ลักษณะกิจกรรมเป็นการศึกษาวจิยั โดยมี
มหาวทิยาลัยนครพนมเป็นหน่วยด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 43.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
วเิคราะห์ข้อมูลเพือ่จดัท าแบบสอบถาม

2           100,000           100,000

กิจกรรมหลักที่ 43.2 จดัท าเคร่ืองมือแบบสอบถาม
และทดสอบเคร่ืองมือ แบบสอบถาม แบบส ารวจ

2           490,000           490,000

กิจกรรมหลักที่ 43.3 ลงพืน้ที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

2           345,600           345,600

3. การพัฒนาการค้าและการ
ลงทุน

16 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 คนนครพนม

2        7,430,000          1,930,000        5,500,000

กิจกรรมหลักที่ 16.1 ประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/สินค้า 
OTOP

2           180,000             180,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เพือ่ส่งเสริมคนใน
ชุมชน/ท้องถิ่นให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีทักษะ
ในการหาวธิเีพิม่มูลค่าจากผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น 
และมีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างโอกาสในการ
แข่งขันสูงขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 16.2 จา้งเหมายกระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/การแปรรูปด้วยองค์ความรู้และนวตักรรม

2        5,500,000        5,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นค่าใช้จา่ยใน
การจา้งผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ได้แนบเอกสาร TOR 
และไม่มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริม

กิจกรรมหลักที่ 16.3 เพิม่ทักษะการขายเพิม่รายได้
ด้วยตลาดออนไลน์

2           750,000             750,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เพือ่ส่งเสริมทักษะ
ในการหาช่องทางการตลาด และจ าหน่ายสินค้า
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กิจกรรมหลักที่ 16.4 มหกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนคนนครพนม (บูรณาการร่วมกับงานประเพณี
ของจงัหวดั)

2        1,000,000          1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ประชาสัมพันธใ์น
การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่
รู้จกัมากยิง่ขึ้นและสามารถสนองความต้องการ
ผู้บริโภคได้

20 โครงการซ่อมสร้างถนนเพือ่
สนับสนุนการค้าและการลงทุน
ของจงัหวดันครพนม

2       45,000,000         45,000,000

กิจกรรมหลักที่ 20.1 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.3023 
แยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่269+526)-ท่า
เทียบเรือ ต าบลไชยบุรี, พนอม, หนองเทา, นาเข, 
บ้านแพง, ไผ่ล้อม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม

2        9,000,000          9,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้า และประชาชนในพืน้ที่จงัหวดั
นครพนมเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 20.2 ซ่อมสร้างถนนสาย นพ 4026 
แยกทางหลวงหมายเลข 2033 (กม.ที่ 4+267)-
เหล่าพัฒนา, บ้านข่า, สามผง, อ าเภอศรีสงคราม 
จงัหวดันครพนม

2        9,000,000          9,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้า และประชาชนในพืน้ที่จงัหวดั
นครพนมเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 20.3  ซ่อมสร้างถนนสาย นพ 4046
 แยกทางหลวงหมายเลข 2185 (กม.ที่9+200)-บ้าน
ค าเตย ต าบลบ้านผ้ึง, โพนบก, โพนสวรรค์, นาขมิ้น,
 ท่าจ าปา อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม

2        9,000,000          9,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้า และประชาชนในพืน้ที่จงัหวดั
นครพนมเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมหลักที่ 20.4  ซ่อมสร้างถนนสาย นพ 2045
 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (กม.ที่226+178)-บ้าน
ค าเตย ต าบลบ้านผ้ึง, โพนบก, โพนสวรรค์,  นาขมิ้น,
 ท่าจ าปา อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม

2        9,000,000          9,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้า และประชาชนในพืน้ที่จงัหวดั
นครพนมเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 20.5 ซ่อมสร้างถนนสาย แยกทาง
หลวง หมายเลข 212-ตลาดชุมชนบ้านหนาด ต าบล
ดงขวาง, บ้านกลาง อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม

2        9,000,000          9,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้า และประชาชนในพืน้ที่จงัหวดั
นครพนมเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

21 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการค้า การลงทุน
จงัหวดันครพนม

2        7,000,000          7,000,000

กิจกรรมหลักที่ 21.1 Roadshow 4 ภาค จ านวน 4
 คร้ัง ๆ ละ 1,000,000 บาท

2        4,000,000          4,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการ
ประชาสัมพันธ ์และเพิม่รายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงการค้า
ได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

กิจกรรมหลักที่ 21.2 Nakhon Phanom Trade Fair 2        2,500,000          2,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เพิม่มูลค่าการค้า
จงัหวดั และขยายตลาดสินค้าของจงัหวดัและ
กลุ่มจงัหวดัทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 21.3 เสวนาเพิม่ศักยภาพการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

2           150,000             150,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เพิม่ศักยภาพการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและ
ขยายตลาดของจงัหวดัทั้งในและต่างประเทศ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมหลักที่ 21.4 จดันิทรรศการ Model จ าลอง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมภายใต้วสัิยทัศน์ 
"สังคมน่าอยู ่ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจนีตอน
ใต้" ONE NAKHONPHANOM

2           350,000             350,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก สร้างการรับรู้ เข้าถึง
 ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในพืน้ที่จงัหวดั
นครพนมทราบถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะ
เกิดขึ้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

22 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการค้า สู่ประเทศ
เพือ่นบ้าน

2       10,000,000       10,000,000

กิจกรรมหลักที่ 22.1 จดังาน Nakhonphanom 
Expo Road show R8-R12 to Vietnam-China 
จ านวน 1 คร้ังๆ ละ 5,000,000 บาท (Y2 จ านวน 1
 คร้ัง)

2       10,000,000       10,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก รายละเอียด
กิจกรรมเป็นการเดินทางไปต่างประเทศ

33 โครงการส่งเสริมและยกระดับ
ฟืน้ฟูเศรษฐกิจเพิม่ช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าในจงัหวดั
นครพนม

2       12,485,400        4,442,400        8,043,000

กิจกรรมหลักที่ 33.1 สร้างตลาดออนไลน์เพิม่ยอด
จ าหน่ายสินค้าจงัหวดันครพนมสู่มืออาชีพ 

2        4,442,400        4,442,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการพัฒนา และ
เพิม่ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของจงัหวดั
นครพนม

กิจกรรมหลักที่ 33.2 ส่งเสริมและกระตุ้นการค้าปศุ
สัตวช์ายแดนของเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดันครพนม

2        8,043,000        8,043,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก กิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นการจา้งเหมาเก็บข้อมูล การท าแอพพลิเคชั่น
 การท าคู่มือ การจา้งประสานงานต่างๆ การจา้ง
เขียนบทความ จา้งท า platform ซ่ึงเป็นภารกิจ
ปกติ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวติเพือ่สร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

23 โครงการการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE ประจ าปี 
2565

3        1,500,000          1,500,000

กิจกรรมหลักที่ 23.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการ
 จงัหวดันครพนม

3            10,000              10,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เพือ่เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจติใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุง่
เกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงความส าคัญ
ในการป้องกัน และแก้ไขยาเสพติดอยา่งต่อเนื่อง
และยัง่ยนื ตลอดจนเป็นการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเยาวชน กลุ่มเส่ียง ซ่ึงถือวา่เป็นปัญหา
เร่งด่วน

กิจกรรมหลักที่ 23.2 เข้าร่วมการประกวดชมรม TO
 BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

3           200,000             200,000

กิจกรรมหลักที่ 23.3 เข้าร่วมการประกวดชมรม TO
 BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

3           800,000             800,000

กิจกรรมหลักที่ 23.4 การประเมินผลการด าเนินงาน
จงัหวดั TO BE NUMBER ONE ระดับพืน้ที่

3           200,000             200,000

กิจกรรมหลักที่ 23.5 ร่วมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE IDOL  ระดับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

3            40,000              40,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมหลักที่ 23.6 ร่วมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE IDOL  ระดับประเทศ

3           150,000             150,000

กิจกรรมหลักที่ 23.7 ประชาสัมพันธก์ิจกรรม TO 
BE NUMBER ONE จงัหวดันครพนม

3           100,000             100,000

24 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวงั
การฆ่าตัวตายจงัหวดันครพนม

3           498,600           498,600

กิจกรรมหลักที่ 24.1 ประชุมคณะท างานสุขภาพจติ
จงัหวดันครพนม

3              8,600              8,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก สติถิประชาชนใน
จงัหวดันครพนมมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสูงขึ้น
ทุกปี และจากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นวา่
ประชาชนต้องได้รับการดูแลอยา่งมีประสิทธภิาพ
 เพือ่ลดอัตราการฆ่าตัวตาย เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการเฝ้าระวงัปัญหาการฆ่า
ตัวตาย

กิจกรรมหลักที่ 24.2 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพือ่
เฝ้าระวงัการฆ่าตัวตาย

3           360,000           360,000

กิจกรรมหลักที่ 24.3 พัฒนาคู่มือและประชาสัมพันธ์
การป้องกันการฆ่าตัวตาย

3           100,000           100,000

กิจกรรมหลักที่ 24.4 ถอดบทเรียน "การพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวงัการฆ่าตัวตายจงัหวดันครพนม"

3            30,000            30,000

31 โครงการสานพลังคนสามวยั
เพือ่พัฒนาสังคม

3        3,000,000          3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 31.1 ผู้เยาวดู์แลผู้สูงวยั : ให้ความรู้
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

3           700,000             700,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก สถานการณ์จ านวน
ผู้สูงอายทุี่เพิม่สูงขึ้น เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหวา่งคนสามวยั เพือ่การพัฒนาและช่วยแก้ไข
ปัญหาสังคมที่ยัง่ยนื
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมหลักที่ 31.2 ถ่ายทอดภูมิปัญญา : อบรม
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่สืบสานประเพณี
และวฒันธรรมให้ยัง่ยนื

3        1,030,000          1,030,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ขับเคล่ือนพลังคน
รุ่นใหม่ในการสืบสานประเพณีอยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมหลักที่ 31.3 พัฒนาสังคม - นันทนาการ : 
อบรมการสานพลังเครือข่าย พม. เพือ่ชุมชนเข้มแข็ง

3        1,070,000          1,070,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายในชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 31.4 ถอดบทเรียน : กิจกรรมเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้

3           200,000             200,000

38 โครงการพัฒนาเพิม่
ประสิทธภิาพยกระดับการกู้ชีพ
ในจงัหวดันครพนม

3        2,840,000        2,840,000

กิจกรรมหลักที่ 38.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วย
ฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐานและขั้นสูง และการใช้เคร่ือง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED

3           240,000           240,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ควรเป็นภารกิจ
ปกติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

กิจกรรมหลักที่ 38.2 จดัซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ หรือ AED

3        2,600,000        2,600,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นภารกิจปกติ
และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยูแ่ล้ว

39 โครงการอบรมพัฒนาพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิการที่
รับบริการที่บ้านและชุมชนเพือ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Day Camp)

3            59,100              59,100
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กิจกรรมหลักที่ 39.1 อบรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และผู้ดูแลเด็กพิการที่รับบริการที่บ้านและชุมชน
เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Day Camp)

3            59,100              59,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก พัฒนาผู้ปกครองให้
มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือเด็ก
พิการได้เต็มศักยภาพ มีคุณภาพชีวติที่ดีและ
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคน
พิการ

44 โครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
การซ่อมบ ารุงระบบราง

3        6,000,000        6,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นภารกิจปกติ
และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยูแ่ล้ว

กิจกรรมหลักที่ 44.1 จดัต้ังศูนยอ์บรมและให้ความรู้
ด้านระบบขนส่งทางราง ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยนครพนม

3        1,000,000        1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 44.2 ฝึกอบรมประชาชนทั่วไป 3        3,500,000        3,500,000
กิจกรรมหลักที่ 44.3 พัฒนาหลักสูตรระบบขนส่ง
ทางรางให้ทันสมัย ในระดับต่างๆ

3           500,000           500,000

กิจกรรมหลักที่ 44.4 วจิยัโครงการพัฒนาก าลังคน
ด้านการซ่อมบ ารุงระบบราง

3        1,000,000        1,000,000

5. การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย

25 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ

1        5,913,600          3,840,000        2,073,600

กิจกรรมหลักที่ 25.1 เพิม่ศักยภาพอาสาสมัครภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1        1,800,000          1,800,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการขับเคล่ือน
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่ง
สร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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กิจกรรมหลักที่ 25.2 เยาวชนแกนน าต้านยาเสพติด 1        2,040,000          2,040,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก สร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน โดย
ขยายรูปแบบ แนวทาง การสร้างภูมิคุ้มกันและ
การป้องกันยาเสพติดให้ถึงกลุ่มเป้าหมายยิง่ขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 25.3 บริหารจดัการและควบคุมการ
สัญจรทางน้ า การอ านวยความสะดวกและการ
รักษาความปลอดภัย ณ จดุผ่อนปรนทางการค้า

1        2,073,600        2,073,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นค่าตอบแทน
เจา้หน้าที่จดุผ่อนปรน และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเรือ
ตรวจการณ์

32 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพใน
การบริหารจดัการพืน้ที่ชายแดน
และพืน้ที่ตอนในเพือ่ป้องกัน
และปราบปรามภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคง

1        2,843,200        2,400,000           443,200

กิจกรรมหลักที่ 32.1 เสริมสร้างความมั่นคง ความ
ปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมจติส านึกในการ
ปกป้องสถาบัน

1           960,000           960,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ประชาชนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการข่าวภาค
ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

กิจกรรมหลักที่ 32.2 พัฒนาประสิทธภิาพประชาชน
ด้านการข่าวเพือ่เฝ้าระวงัการกระท าผิดกฏหมาย 
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

1        1,440,000        1,440,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ประชาชนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการข่าวภาค
ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
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กิจกรรมหลักที่ 32.3 ฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ
ข้าราชการต ารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(ควบคุมฝูงชน)

1           238,000           238,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการอบรม
เจา้หน้าที่ของรัฐ ซ่ึงเป็นภารกิจปกติและมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบอยูแ่ล้ว

กิจกรรมหลักที่ 32.4 ฝึกอบรมหลักสูตรการตอบโต้
สถานการณ์กรณีคนร้ายก่อหตุด้วยอาวธุปืน

1           205,200           205,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นภารกิจปกติ
และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยูแ่ล้ว

34 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงาน
ยติุธรรม เพือ่ลดความเหล่ือมล้ า
ในสังคมและสร้างสังคมแห่ง
ความปลอดภัย

1        1,000,000        1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 34.1 อบรมจติอาสาให้มีความรู้และ
เป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

1           100,000           100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นภารกิจปกติ
และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยูแ่ล้ว

กิจกรรมหลักที่ 34.2 ไกล่เกล่ียข้อพิพาทลูกหนี้ใน
ชั้นบังคับคดีและแก้ไขปัญหาลูกหนี้ทั้งระบบ

1           100,000           100,000

กิจกรรมหลักที่ 34.3 แก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท าผิดในชุมชน
โดยชุมชนระดับต าบลเพือ่คืนคนดีสู่สังคม

1           300,000           300,000

กิจกรรมหลักที่ 34.4 จดัต้ังศูนยป์ระสานงานสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครพนม

1           300,000           300,000

กิจกรรมหลักที่ 34.5 ฝึกอบรมวชิาชีพเพือ่แก้ไขและ
พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในการสร้างอาชีพ

1           200,000           200,000

35 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพืน้ที่ชายแดน

1        1,520,000          1,520,000
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กิจกรรมหลักที่ 35.1 เสริมสร้างประสิทธภิาพ
ชาวประมง/เรือประมงในพืน้ที่ชายแดนเพือ่เฝ้าระวงั
การกระท าผิดกฏหมาย การรักษาความมั่นคง
ชายแดน

1           800,000             800,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อยใน
พืน้ที่ชายแดนริมโขง

กิจกรรมหลักที่ 35.2 เสริมสร้างประชาชนในพืน้ที่
ชายแดนด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยเพือ่
เป็นก าลังในการป้องกันเฝ้าระวงัการกระท าผิด
กฏหมายในพืน้ที่ชายแดน

1           720,000             720,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ให้ประชาชนใน
พืน้ที่ตามแนวชายแดนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
ป้องกันภัยด้านความมั่นคง

36 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพชุด
ปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ 
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1        1,845,600        1,845,600

กิจกรรมหลักที่ 36.1 อบรมชุดปฏิบัติการภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1        1,845,600        1,845,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ให้ประชาชนในพืน้ที่
เป็นก าลังส าคัญในการช่วยเจา้หน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพืน้ที่
อยา่งมีประสิทธภิาพ

37 โครงการเพิม่ศักยภาพศูนยด์ ารง
ธรรมอ าเภอให้เป็นหน่วยงาน
หลักในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพืน้ที่

1           285,000           285,000

กิจกรรมหลักที่ 37.1 อบรมเจา้หน้าที่ประจ าศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ 12 อ าเภอ

1           285,000           285,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการอบรม
เจา้หน้าที่ของรัฐ
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6.การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10 โครงการบริหารจดัการน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

5       11,011,000         11,011,000

กิจกรรมหลักที่ 10.1 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
จากระบบไฟฟ้า เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,000 วตัต์ ตามแบบมาตรฐาน
พลังงานแสงอาทิตยส์ าหรับหมู่บ้าน จ านวน 13 
หมู่บ้าน

5        4,537,000          4,537,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่
ในพืน้ที่อ าเภอเมืองนครพนม ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่ต้องอาศัยน้ า จงึควรน าระบบ
พลังงานแสงอาทิตยม์าใช้บริหารจดัการน้ า เพือ่
ลดค่าใช้จา่ยในการผลิตน้ าประปา
**ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้
ประโยชน์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมหลักที่ 10.2 ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ัง
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 2,500 วตัต์ รวมถังเก็บน้ า จ านวน
 13 หมู่บ้าน

5        6,474,000          6,474,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่
ในพืน้ที่อ าเภอเมืองนครพนม ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่ต้องอาศัยน้ า จงึควรน าระบบ
พลังงานแสงอาทิตยม์าใช้บริหารจดัการน้ า
**ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้
ประโยชน์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ

19 โครงการโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จงัหวดันครพนม

5           228,400           228,400

นครพนม   50/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมหลักที่ 19.1 การขับเคล่ือนโครงการ อพ.สธ.
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5           104,400           104,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาด าเนิน
กิจกรรมในการปกปักพืน้ที่ป่าธรรมชาติ ส ารวจ
เก็บรวบรวมพันธกุรรมพืชในพืน้ที่

กิจกรรมหลักที่ 19.2 การขับเคล่ือนโครงการ อพ.สธ.
 ของโรงเรียน

5           124,000           124,000

26 โครงการอนุรักษ์พัฒนาและ
ฟืน้ฟูทรัพยากรป่าไม้และ
ส่ิงแวดล้อม เพือ่สร้างสมดุล
ธรรมชาติที่ยัง่ยนืของจงัหวดั
นครพนม

5        5,060,000          2,945,000        2,115,000

กิจกรรมหลักที่ 26.1 ส่งเสริมการเพิม่พืน้ที่ป่าปลูก 
พืน้ที่สีเขียวของเมือง ชุมชน หมู่บ้าน ที่ดินประชาชน
 ป่าเศรษฐกิจครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

5        2,945,000          2,945,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  ส่งเสริมการเพิม่
พืน้ที่สีเขียวของเมือง ชุมชน หมู่บ้าน และใน
ที่ดินของประชาชนเพือ่ให้เป็นป่าเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ธนาคารต้นไม้ในอนาคต

กิจกรรมหลักที่ 26.2 ปลูกจติส านึกประชาชนและ
เยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้กับ
ประชาชนทั่วไปและเยาวชน

5        2,115,000        2,115,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปลูก
จติส านึกให้ประชาชนและเยาวชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ รักและหวงแหนถึงคุณค่าประโยชน์
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

27 โครงการบริหารจดัการพืน้ที่ชุ่ม
น้ าของจงัหวดันครพนม

5           331,600           331,600

นครพนม   51/52



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดนครพนม

กิจกรรมหลักที่ 27.1 การบริหารจดัการพืน้ที่ชุ่มน้ า 
Ramsar Site แม่น้ าสงครามตอนล่าง

5           278,600           278,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการอบรม
เจา้หน้าที่ของรัฐ (เจา้หน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเจา้หน้าที่อ าเภอ)

กิจกรรมหลักที่ 27.2  การส ารวจ/จดัท าขอบเขต 
และก าหนดแนวทางในการพืน้ที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญในระดับท้องถิ่น

5            53,000            53,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการอบรม
เจา้หน้าที่ของรัฐ (เจา้หน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเจา้หน้าที่อ าเภอ)

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ        9,000,000          9,000,000
   405,432,600      272,208,500     77,126,000     56,098,100

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น

นครพนม   52/52



จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -          -                         -   

          18,002,000                       -   

       -                         -           1               652,000

              500,000             9,300,000

        6             7,999,700         2           12,000,000

          39,500,000             3,000,000

        1             2,997,000         1               808,200

                      -                         -   

       -                         -          -                         -   

          60,884,000                       -   

        1               617,000         1           36,373,000

                      -                         -   

      34        406,481,400       21        213,848,500         8        130,499,700         5          62,133,200
          8,000,000           8,000,000

34      414,481,400       21      221,848,500       8        130,499,700       5        62,133,200         

หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดมุกดาหาร วงเงิน 221,840,200 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)
    2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม 6  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        4           32,968,000

        3           19,553,700

        3           49,775,900

จังหวัดมุกดำหำร

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        6

        52

          87,699,900

          43,420,000

        6           69,697,900การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า1

4

การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทุนเพื่อ
เชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อยา่งยั่งยนื         5           23,358,900

3 การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถชีีวิตลุ่มน ้าโขง       11         112,275,600

5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาอยา่งยั่ง

        3           94,023,000         3           33,139,000

6         4           45,704,000         2             8,714,000การเสริมสร้างความมัน่คงชายแดน

มุกดาหาร



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. การยกระดับมาตรฐาน
การเกษตรและการต่อยอดเพือ่
เพิม่มูลค่า

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าและ
เพิม่พื นที่ชลประทาน เพือ่ใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค

ประกอบด้วย 2       19,504,500          4,502,500       15,002,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่จ้านวน
แหล่งกักเก็บน ้า เพือ่ใช้เป็นแหล่งน ้าส้ารองของ
เกษตร ในช่วงฤดูแล้งและช่วงฤดูฝนทิ งช่วง

55 กิจกรรมหลักที่ 1.1 ขุดลอกห้วยกกบก ตอนล่าง หมู่
 11 บ.ค้อ ต.บ้านค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

489,000 489,000

56 กิจกรรมหลักที่ 1.2 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ฝาย
คึกฤทธิ)์ หมู่ 4 บ.ดงยาง ต.น ้าเที่ยง อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร

459,000 459,000

57 กิจกรรมหลักที่ 1.3 ขุดลอกสระน ้าหนองนาหลุบ หมู่
 3 บ.โนนสังข์ศรี ต.บ้านซ่ง อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

396,000 396,000

58 กิจกรรมหลักที่ 1.4 ขุดลอกสระหนองกกบก หมู่ 6 
บ.เหล่าสร้างถ่อ ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร

470,000 470,000

89 กิจกรรมหลักที่ 1.5 ขุดลอกห้วยดอนป่าแคน 
ตอนล่าง หมู่ 4 บ.ดอนป่าแคน ต.โพนงาม อ.ค้าชะอี
 จ.มุกดาหาร

475,000 475,000

90 กิจกรรมหลักที่ 1.6 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (ห้วย
ชะโงม) หมู่ 4 บ.ดงยาง ต.น ้าเที่ยง อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร

257,000 257,000

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

มุกดาหาร   1/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

91 กิจกรรมหลักที่ 1.7 ขุดลอกสระหนองผักเป็ด หมู่ 1 
บ.เหล่าสร้างถ่อ ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร

496,000 496,000

92 กิจกรรมหลักที่ 1.8 ขุดลอกห้วยบ่อพาน หมู่ 5 บ.
หนองไฮ ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

262,000 262,000

93 กิจกรรมหลักที่ 1.9 ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 
หมู่ 1 บ.บาก ต.ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

309,000 309,000

94 กิจกรรมหลักที่ 1.10 ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง
 หมู่ 5 บ.โนนป่าแดง ต.โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร

500,000 500,000

95 กิจกรรมหลักที่ 1.11 ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง
 หมู่ 10 บ.แฝก ต.โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

500,000 500,000

96 กิจกรรมหลักที่ 1.12 ติดตั งระบบส่งน ้าเพือ่
การเกษตร สายนาห้วยปุง่ หมู่ 3 บ.ห้วยล้าโมง ต.ค้า
บก อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

372,000 372,000

97 กิจกรรมหลักที่ 1.13 ขุดลอกสระกักเก็บน ้านานาย
ศาสนา คนคล่อง หมู่ 8 บ.นาดอกไม้ ต.โพนงาม อ.
ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

437,000 437,000

98 กิจกรรมหลักที่ 1.14 ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด
 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จ้านวน 4 ถัง) อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

500,000 500,000

99 กิจกรรมหลักที่ 1.15 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง วางท่อ PE
 เพือ่การอุปโภค บริโภค ยาว 3,000 เมตร อ.ค้าชะอี
 จ.มุกดาหาร

382,000 382,000

มุกดาหาร   2/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

100 กิจกรรมหลักที่ 1.16 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง หอประปา
ถังสูง ความจ ุ8 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 12 ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร

487,600 487,600

101 กิจกรรมหลักที่ 1.17 แก้ปัญหาภัยแล้ง สูบน ้าเพือ่
การเกษตร พร้อมวางท่อเมน ยาว 1,000 เมตร 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร

493,600 493,600

102 กิจกรรมหลักที่ 1.18 ติดตั งระบบส่งน ้าเพือ่
การเกษตร สายนาห้วยเปือย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 
13 ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

456,000 456,000

103 กิจกรรมหลักที่ 1.19 ปรับปรุงระบบจ้าหน่ายท่อส่ง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.น ้าเที่ยง อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร

267,000 267,000

104 กิจกรรมหลักที่ 1.20 ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาด
ความจ ุ50.00 ลบ.ม. บ้านค้าบก หมู่ที่ 4 ต.ค้าบก 
อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

386,000 386,000

105 กิจกรรมหลักที่ 1.21 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา
สายถ ้าป่าแขม (เปล่ียนท่อ PVC เป็นท่อ HDPE) หมู่
ที่ 1 ต.ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

357,000 357,000

106 กิจกรรมหลักที่ 1.22  ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยช้างเหล่า บ้านดอนสวรรค์ 
หมู่ที่ 2 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

276,000 276,000

60 กิจกรรมหลักที่ 1.23 ขุดลอกหนองเกรียงศักด์ิ หมู่ที่
 5 บ้านกุดแข้ ต.กุดแข้  อ.เมือง จ.มุกดาหาร

283,500 283,500

มุกดาหาร   3/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

61 กิจกรรมหลักที่ 1.24 ก่อสร้างฝายน ้าล้น (แบบ มข.
2527) ห้วยตูม (บริเวณนานายมี สุพร-นายเทียว 
นามบุตร) บ้านกกบก หมู่ที่ 9 ต.ผ่ึงแดด  อ.เมือง จ.
มุกดาหาร

759,000 759,000

62 กิจกรรมหลักที่ 1.25 ก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. บ้าน
แก่นเต่า หมู่ที่ 14 ต้าบลโพนทราย อ้าเภอเมือง
มุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

337,000 337,000

107 กิจกรรมหลักที่ 1.26  ก่อสร้างฝายน ้าล้น ล้าห้วย
เตยตอนบน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ต้าบลดงมอน 
อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

436,000 436,000

108 กิจกรรมหลักที่ 1.27 ก่อสร้างฝายคันดินพร้อมขุด
ลอกหน้าฝายล้าห้วยหนองป่งภูทอก บ้านจอมมณี
เหนือ หมู่ที่ 6 ต้าบลดงมอน อ้าเภอเมืองมุกดาหาร 
จงัหวดัมุกดาหาร

490,000 490,000

109 กิจกรรมหลักที่ 1.28 ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วย
ตาเหลือก บ้านเหล่าล้อม หมู่ที่ 4 ต้าบลนาสีนวน 
อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

500,000 500,000

110 กิจกรรมหลักที่ 1.29 ขุดลอกหนองกุดแข้ หมู่ 4 
บ้านดงยาง ต้าบลกุดแข้ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร 
จงัหวดัมุกดาหาร

280,000 280,000

111 กิจกรรมหลักที่ 1.30 ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยดง
อ้อยหนู บ้านเขามโนรมย ์หมู่ที่ 9 ต้าบลนาสีนวน 
อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

497,000 497,000

มุกดาหาร   4/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

112 กิจกรรมหลักที่ 1.31 ซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยโก
(ตอนบน) หมู่ที่ 1 ต้าบลกุดแข้ อ้าเภอเมือง
มุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

473,900 473,900

113 กิจกรรมหลักที่ 1.32 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็กอ่างแสน บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 
4 ต้าบลดงมอน อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดั
มุกดาหาร

276,000 276,000

114 กิจกรรมหลักที่ 1.33 ก่อสร้างถ่อลอดเหล่ียม คสล. 2
 ช่องทาง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ต้าบลโพน
ทราย อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

386,000 386,000

115 กิจกรรมหลักที่ 1.34 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 2
 ช่อง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 ต้าบลโพนทราย  อ้าเภอ
เมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

294,000 294,000

116 กิจกรรมหลักที่ 1.35  ก่อสร้างหอประปาถังสูง 
ขนาด 8 ลบ.ม. บ้านค้าฮี หมู่ที่ 7 ต้าบลโพนทราย  
อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

500,000 500,000

117 กิจกรรมหลักที่ 1.36 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 2
 ช่อง บ้านนาถ่อน (สายภูถ่้าพระ-นาถ่อน) หมู่ที่ 10 
ต้าบลโพนทราย อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดั
มุกดาหาร

547,000 547,000

118 กิจกรรมหลักที่ 1.37ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล 
หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด ต้าบลกุดแข้ อ้าเภอเมือง
มุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

500,000 500,000

119 กิจกรรมหลักที่ 1.38 ขุดลอกหนองเกรียงศักด์ิ 
อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

500,000 500,000

มุกดาหาร   5/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

120 กิจกรรมหลักที่ 1.39 ขุดลอกหนองเกรียงศักด์ิ หมู่ที่
 2 บ้านกุดแข้ใต้ ต้าบลกุดแข้อ้าเภอเมืองมุกดาหาร 
จงัหวดัมุกดาหาร

492,000 492,000

121 กิจกรรมหลักที่ 1.40 ขุดลอกหนองกุดแข้ หมู่ที่ 1 
บ้านสมสะอาด ต้าบลกุดแข้อ้าเภอเมืองมุกดาหาร 
จงัหวดัมุกดาหาร

500,000 500,000

122 กิจกรรมหลักที่ 1.41 ขุดลอกห้วยพังคอง อ้าเภอ
เมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

500,000 500,000

123 กิจกรรมหลักที่ 1.42 ขุดลอกห้วยดุกด่อน อ้าเภอ
เมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

500,000 500,000

124 กิจกรรมหลักที่ 1.43 ขุดลอกหนองเขียดตาปาด หมู่
ที่ 6 ต้าบลกุดแข้ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดั
มุกดาหาร

488,500 488,500

125 กิจกรรมหลักที่ 1.44 ขุดลอกกุดวหิาร บ้านหนอง
แล้ง หมู่ที่ 10 ต้าบลผ่ึงแดด อ้าเภอเมือง

498,000 498,000

126 กิจกรรมหลักที่ 1.45 ขุดลอกห้วยหินลาด หมู่ที่ 1 
บ้านค้าตุนาง ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมืองมุกดาหาร
 จงัหวดัมุกดาหาร

439,400 439,400

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานเพือ่ยกระดับมาตรฐาน
การเกษตร

ประกอบด้วย 2 56,400,000 56,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน เพือ่ให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนมีความ
ปลอดภัย และรองรับปริมาณจราจรที่เพิม่มากขึ น
เร่ือยๆ

1 กิจกรรมหลักที่ 2.1 ปรับปรุงถนนสาย มห.2027 
แยก ทล.12-บ้านตาดแคน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

8,500,000 8,500,000

มุกดาหาร   6/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

2 กิจกรรมหลักที่ 2.2 ปรับปรุงถนนสาย มห.4012 
แยก ทล.2287- บ้านสานแว ้อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

23,200,000 23,200,000

45 กิจกรรมหลักที่ 2.3 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
กิจกรรมหลักที่ 2.162 ใหม่สองคอน-บ้านนิคมทหาร
ผ่านศึก อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร

14,500,000 14,500,000

3 กิจกรรมหลักที่ 2.4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามห้วยวงันอง พร้อมถนนเชื่อมต่อ คสล. 
บ้านวงันองหมู่ที่ 6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร

10,200,000 10,200,000

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
แปรรูปและเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

ประกอบด้วย 2 1,700,000 1,700,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตมันส้าปะหลังที่มีคุณภาพ และมี
ท่อนพันธุ์มันส้าปะหลังพันธุ์ดีกระจายในระบบ
การผลิตมันส้าปะหลัง โดยมีเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์กวา่ 140 ราย

4 กิจกรรมหลักที่ 3.1 จดัตั งศูนยข์ยายพันธุ์มัน
ส้าปะหลังพันธุ์ดี

       1,200,000          1,200,000

5 กิจกรรมหลักที่ 3.2 โคก หนอง นา โมเดล พื นที่ 3 ไร่ 500,000 500,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากร และผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตรของจงัหวดั
มุกดาหาร

ประกอบด้วย 2 6,700,000 3,700,000        3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาทางด้านเกษตรของผู้สูงอายไุปสู่เกษตรยคุ
ใหม่ (Young smart farmer)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

88 กิจกรรมหลักที่ 4.1 พัฒนาการเกษตรและ
เทคโนโลยสีมัยใหม่จงัหวดัมุกดาหารด้วย แนวคิด 
BCG Economy Model)

3,000,000 3,000,000

7 กิจกรรมหลักที่ 4.2 สร้างและพัฒนา Young Smart
 Farmer

1,700,000 1,700,000

8 กิจกรรมหลักที่ 4.3 การพัฒนารูปแบบการจดัการ
ความรู้ทางการเกษตรของผู้สูงอายเุพือ่พัฒนา
นวตักรรมทางการตลาด (สินค้าเกษตรจากผู้สูงอายุ
สมัยใหม:่ Elderly Smart Product)

2,000,000 2,000,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตปศุสัตวแ์ละประมง จงัหวดั
มุกดาหาร

ประกอบด้วย 2 2,503,900 2,503,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวติที่ดี มีรายได้ เกิดการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ

9 กิจกรรมหลักที่ 5.1 เพิม่ศักยภาพการผลิตแปลงใหญ่
โคเนื อคุณภาพมุกดาหารและโคขุนหนองสูงตลอด
ห่วงโซ่การผลิต

512,100 512,100

10 กิจกรรมหลักที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี ยง
ปลากดแก้ว

1,800,000 1,800,000

46 กิจกรรมหลักที่ 5.3 คืนกบเขียดสู่ท้องนา คืนกุ้งหอย
ปูปลาสู่ท้องทุ่ง (Ecological Farming)

191,800 191,800

โครงการเกษตรอัจฉริยะ Smart
 Farming

ประกอบด้วย 2 891,500 891,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานภาคเกษตรให้ใช้เทคโนโลยไีด้
อยา่งถูกต้องและปลอดภัย

11 กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้าน
การเกษตรด้วยระบบดิจทิัล

891,500 891,500
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

2. การเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า การลงทุน
เพือ่เชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล

โครงการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนของจงัหวดัมุกดาหาร

ประกอบด้วย 2 1,500,000 1,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ มีรายได้ และช่องทาง
การจ้าหน่ายสินค้าเพิม่มากขึ น

12 กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมและยกระดับ
ผู้ประกอบการในจงัหวดัมุกดาหาร

          500,000             500,000

13 กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมการเจรจาธรุกิจและ
เชื่อมโยงช่องทางการตลาดสินค้าในจงัหวดัมุกดาหาร

       1,000,000          1,000,000

โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้า
และบริการเด่นจงัหวดั
มุกดาหารสู่ตลาดอาเซียนพลัส

ประกอบด้วย 2 14,600,000          5,300,000        9,300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เพิม่ช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าให้
ผู้ประกอบการ

59 กิจกรรมหลักที่ 2.1 ตลาดประชารัฐ 2,600,000 1,300,000 1,300,000 เห็นควรสนับสนุน ให้เฉพาะกิจกรรมที่เป็นการ
จดัแสดงและจ้าหน่ายสินค้า OTOP และ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย

63 กิจกรรมหลักที่ 2.2 จดัแสดงและจ้าหน่ายสินค้า
ชุมชนตลาดถนนคนเดิน “ชิม ช้อป ใช้”

12,000,000 4,000,000        8,000,000 เห็นควรสนับสนุน เฉพาะพื นที่ที่เป็นจดุ
ศูนยก์ลางการค้า จ้านวน 8 ตลาด 1 ครั ง

โครงการเพิม่ขีดความสามารถ
ของแรงงาน ผู้ประกอบการโลจิ
สติกส์ เพือ่รองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ประกอบด้วย 2 1,668,000          1,168,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้มีคุณภาพและมีทักษะในการท้างาน 
เพือ่พัฒนาศักยภาพแรงงาน ยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือของแรงงานในสถานประกอบการในจงัหวดั
มุกดาหาร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

64 กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาแรงงานในสถาน
ประกอบการให้เป็น smart worker

351,000 351,000

14 กิจกรรมหลักที่ 3.2 การประชาสัมพันธเ์พือ่ส่งเสริม
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

500,000 500,000

65 กิจกรรมหลักที่ 3.3 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพือ่
รองรับเทคโนโลยชีั นสูง

817,000 817,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานสู่
ตลาดภายในประเทศ

ประกอบด้วย 2 652,000 652,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ

127 กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมการเชื่อมโยงการ
จ้าหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-commerce

652,000 652,000

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ  แรงงาน และ
ผู้ประกอบการ เพือ่รองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ประกอบด้วย 2 25,000,000 25,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากถนนสาย สาย2034 
4+275-5+250 มีปริมาณการจราจรสูง อุบัติเหตุ
เกิดขึ นบ่อยครั ง และอยูใ่นพื นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

27 กิจกรรมหลักที่ 1.1 งานยกระดับมาตรฐานและเพิม่
ประสิทธภิาพทางหลวง หมายเลข  2034 ตอน  
มุกดาหาร - นาสีนวน

25,000,000 25,000,000

3. การพัฒนาการท่องเที่ยวตาม
วถิีชีวติลุ่มน ้าโขง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ ธรรมะและ
วฒันธรรมอยา่งเป็นระบบ

ประกอบด้วย 2        6,000,000          6,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื นที่ต้าบลหนองสูงใต้ จดุขายใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื นที่

66 กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งทาง
ลาว บ้านหนองแคน ม.7 ต.หนองสูงใต้

       5,000,000          5,000,000

67 กิจกรรมหลักที่ 1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์น ้าตกแก่งทาง
ลาว ต้าบลหนองสูงใต้

1,000,000 1,000,000

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและส่ิงอ้านวยความ
สะดวกเข้าแหล่งท่องเที่ยว
จงัหวดัมุกดาหาร

ประกอบด้วย 2 67,575,900 32,775,900 34,800,000 เห็นควรสนันสนุน เพือ่ให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์น และลดอุบัติเหตุทางถนน

68 กิจกรรมหลักที่ 2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพุทธสถานด่านพระอินทร์

4,000,000 4,000,000

69 กิจกรรมหลักที่ 2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่บ้าน OTOP เพือ่การท่องเที่ยว

6,000,000 6,000,000

70 กิจกรรมหลักที่ 2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเตาถ่าน อ.นิคมค้าสร้อย

2,000,000 2,000,000

71 กิจกรรมหลักที่ 2.4 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนก
รีต บ้านเป้า หมู่ 3,5 ต.บ้านเป้า

8,275,900 8,275,900

128 กิจกรรมหลักที่ 2.5 ก่อสร้างศูนยข์้อมูลบริการ
นักท่องเที่ยวทุ่งกังหันลมจงัหวดัมุกดาหาร

4,000,000 4,000,000

72 กิจกรรมหลักที่ 2.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านค้านาง
โอก

800,000 800,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

73 กิจกรรมหลักที่ 2.7 ก่อสร้างศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว
ในพื นที่ต้าบล จ้านวน 4 แห่ง อ้าเภอหนองสูง 
จงัหวดัมุกดาหาร

20,000,000 20,000,000

19 กิจกรรมหลักที่ 2.8 ปรับปรุงลานกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการจงัหวดัมุกดาหาร 
(ระยะที่ 3) อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

20,000,000 20,000,000

20 กิจกรรมหลักที่ 2.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ (จวนผู้วา่ราชการ
จงัหวดัมุกดาหารหลังเก่า) ระยะที่ 2

2,500,000 2,500,000

โครงการพัฒนาการตลาด 
กิจกรรม และประชาสัมพันธ ์
ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการ จงัหวดัมุกดาหารสู่
ความยัง่ยนื

ประกอบด้วย 2 14,700,000 11,000,000 3,700,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จงัหวดัมุกดาหาร มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญให้เป็นที่รู้จกัแพร่หลาย
มากยิง่ขึ น

15 กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมกิจกรรมวิ่งมุกดาหาร 
ฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติเพือ่การท่องเที่ยว

3,000,000 3,000,000

16 กิจกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วถิี
พุทธ 4 แผ่นดิน อินโดจนีจงัหวดัมุกดาหาร

1,000,000 1,000,000

17 กิจกรรมหลักที่ 3.3 เทศกาลปีใหม่วถิีไทย ชนเผ่า
เลียบแม่น ้าโขง จงัหวดัมุกดาหารเชื่อโยงสองจงัหวดั
 สองประเทศ (ราชอาณาจกัรไทย จงัหวดัมุกดาหาร
 - สปป.ลาว แขวงสะหวนันะเขต)

2,000,000 2,000,000

18 กิจกรรมหลักที่ 3.4 แข่งขันเรือยาวประเพณีออก
พรรษา 2 ฝ่ังโขง

5,000,000 5,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

129 กิจกรรมหลักที่ 3.5 จดักิจกรรมประเพณีต้านานสืบ
สานวฒันธรรมพื นถิ่น "สืบฮอยตา วาฮอยปู ่ประจ้าปี
 2565 อ้าเภอนิคมค้าสร้อย

1,000,000 1,000,000

74 กิจกรรมหลักที่ 3.6 ประเพณีบุญมหาชาติ "กิน
ข้าวปุน้บุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ อ้าเภอนิคมค้า
สร้อย"

700,000 700,000

75 กิจกรรมหลักที่ 3.7 กิจกรรมหนาวนี ที่ร่มเกล้า 1,000,000 1,000,000
130 กิจกรรมหลักที่ 3.8 ส่งเสริมการท่องเที่ยววถิีชุมชน 4

 ชุมชน อ้าเภอค้าชะอี
1,000,000 1,000,000

โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์
จงัหวดัมุกดาหาร สู่ความยัง่ยนื

ประกอบด้วย 2 500,000 500,000          ไม่เห็นควรสนันสนุน เนื่องจากเป็นการแจกเงิน
รางวลัการประกวดวดีีทัศน์สร้างแรงบันดาลใจ

79 กิจกรรมหลักที่ 4.1 จดัประกวดคลิปวดีีทัศน์ สร้าง
แรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพ หัวข้อ  
Inspiration for your career

500,000 500,000

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
มุกดาหารไม่ทิ งกันจงัหวดั
มุกดาหาร และประชาสัมพันธ์
การด้าเนินชีวติวถิีใหม่ในเขต
ส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจงัหวดั
มุกดาหาร

ประกอบด้วย 2 4,000,000 1,000,000 3,000,000

21 กิจกรรมหลักที่ 5.1 พัฒนาแพลตฟอร์มมุกดาหารไม่
ทิ งกันจงัหวดัมุกดาหาร

3,000,000 3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

22 กิจกรรมหลักที่ 5.2 ประชาสัมพันธก์ารด้าเนินชีวติ
วถิีใหม่ในเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจงัหวดัมุกดาหาร

500,000 500,000

23 กิจกรรมหลักที่ 5.3 ประชาสัมพันธเ์ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตามเส้นทางการลงทุน บน
เส้นทาง EWEC เชื่อมมุกดาหารสู่สากล

500,000 500,000

โครงการเสริมสร้างวฒันธรรม
ความปลอดภัย พัฒนาทักษะวถิี
ชีวติใหม่ (New Normal) วถิี
ไทย วถิีวฒันธรรม

ประกอบด้วย 3 605,000 605,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาใน
ด้านทักษะชีวติหรือในด้านทักษะอาชีพที่จ้าเป็น
ต่อสังคมใหม่ สู่การเรียนรู้ที่จะรอดในโลกหลัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019

77 กิจกรรมหลักที่ 6.1 ผลิตส่ือ ประชาสัมพันธ ์รณรงค์ 
ให้ความรู้ เร่ือง วฒันธรรมความปลอดภัยและ
พัฒนาทักษะวถิีชีวติใหม่ (New Normal) จดั
กิจกรรมให้ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในจงัหวดัมุกดาหาร 
โดยส่งเสริมการน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับประยกุต์ใช้ในชีวติประจ้าวนัได้

430,000 430,000

76 กิจกรรมหลักที่ 6.2 รณรงค์ ส่งเสริม และสร้าง
ความรู้เกี่ยวการเร่ิมต้นใหม่สร้างวฒันธรรมความ
ปลอดภัยและพัฒนาทักษะวถิีชีวติใหม่ (New 
Normal)

175,000 175,000

มุกดาหาร   14/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

1.7 โครงการที่ 7 มหกรรม
วฒันธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ จงัหวดั
มุกดาหาร

ประกอบด้วย 2 2,047,200 2,047,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของเอกลักษณ์ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในจงัหวดั
มุกดาหาร

78 กิจกรรมหลักที่ 7.1 การประกวดเส็งกลองกิ่ง 114,000 114,000
131 กิจกรรมหลักที่ 7.2 การประกวดอาหารพื นบ้าน

ชาติพันธุ์
51,000 51,000

132 กิจกรรมหลักที่ 7.3 การประกวดขันหมากเบ็ง 51,000 51,000
133 กิจกรรมหลักที่ 7.4 ประกวดล้าผญา 106,000 106,000
134 กิจกรรมหลักที่ 7.5 จดัท้าหนังสือ 8 วถิี วฒันธรรม

ชาติพันธุ์ จงัหวดัมุกดาหาร 3 ภาษา
382,700 382,700

80 กิจกรรมหลักที่ 7.6 จดังานมหกรรมชาติพันธุ์ 1,342,500 1,342,500
โครงการยกระดับการจดังาน
กฐินน ้าบูชาพญานาค จงัหวดั
มุกดาหาร

ประกอบด้วย 3 1,000,000 1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเกิดเส้นทาง
ท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ส้าหรับนักท่องเที่ยว 
และบุคคลทั่วไปที่มีความเชื่อความศรัทธา
พญานาค ในลุ่มแม่น ้าโขง

135 กิจกรรมหลักที่ 8.1 จดัแสดงนิทรรศการเร่ืองราว
ของกฐินน ้า

20,000 20,000

136 กิจกรรมหลักที่ 8.2 จดักิจกรรมการทอดกฐินน ้า 100,000 100,000
137 กิจกรรมหลักที่ 8.3 จดักิจกรรมการแสดงของศิลปิน

พื นบ้านความเชื่อ
350,000 350,000

138 กิจกรรมหลักที่ 8.4 จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ทาง
วฒันธรรมของชุมชนคุณธรรมจงัหวดัมุกดาหาร

300,000 300,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

139 กิจกรรมหลักที่ 8.5 จดักิจกรรมส้ารวจ รวบรวม 
เส้นทางยอ้นต้านานพญานาคราช ออนซอนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลุ่มน ้าโขงจงัหวดัมุกดาหาร เพือ่
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว

30,000 30,000

140 กิจกรรมหลักที่ 8.6 กิจกรรมจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ทาง
วฒันธรรมของชุมชนคุณธรรมจงัหวดัมุกดาหาร

50,000 50,000

81 กิจกรรมหลักที่ 8.7 จดักิจกรรมจดุเทียนขึ นภู เชิดชู
มุกดาหาร นมัสการพระใหญ่ ไหวพ้ญามหามุนีนิล
ปาลนาคราช

150,000 150,000

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม “ตาม
รอยพระอริยสงฆ์ในต้านาน 
และสายธารแห่งศรัทธาพญา
นาคา เมืองมุกดาหาร”

ประกอบด้วย 2 1,598,000 1,598,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธเ์ส้นทางท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ในพื นที่จงัหวดัมุกดาหาร เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจในจงัหวดั

82 กิจกรรมหลักที่ 9.1 การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ตาม
เส้นทางธรรมะ สู่ชีวติวถิีใหม่ “ตามรอยพระอริยสงฆ์
ในต้านาน เมืองมุกดาหาร”

860,000 860,000

83 กิจกรรมหลักที่ 9.2 การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว “สายธารแห่ง
ศรัทธา พญานาคา เมืองมุกดาหาร”

58,000 58,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

141 กิจกรรมหลักที่ 9.3 จดัการท่องเที่ยวตามโปรแกรม
และเส้นทาง “สัมผัสวถิีชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม Amazing  เมืองมุกดาหาร” เต็มรูปแบบ 
ให้กับผู้ประกอบการธรุกิจน้าเที่ยวทั งในและ
ต่างประเทศ

680,000 680,000

โครงการยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ต้านาน
พญานาควถิีลุ่มแม่น ้าโขง และ
แหล่งเรียนรู้โบราณคดี 
โบราณสถาน สู่เส้นทางการ
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื

ประกอบด้วย 2 2,749,500 2,749,500 เห็นควรสนับสนุน เพือ่เป็นการสืบสาน รักษา
และต่อยอดมรดกวฒันธรรมของท้องถิ่น อันจะ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่า
ของศิลปะและวฒันธรรมที่ส้าคัญของจงัหวดั
มุกดาหาร

84 กิจกรรมหลักที่ 10.1 การจดังาน “สายธารแห่ง
ศรัทธา พญานาคา วถิีลุ่มน ้าโขงจงัหวดัมุกดาหาร”

       2,749,500        2,749,500

. โครงการก่อตั งพิพิธภัณฑ์เมือง
มุกดาหาร

ประกอบด้วย 6 11,500,000 11,500,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานกรมศิลปากร

85 กิจกรรมหลักที่ 11.1 ปรับปรุงอาคารที่วา่การอ้าเภอ
เมืองมุกดาหาร

10,000,000 10,000,000

142 กิจกรรมหลักที่ 11.2 จดัเก็บข้อมูล สืบค้น ศึกษา
วเิคราะห์ วางแผนรูปแบบการพัฒนาและน้าเสนอ
ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองมุกดาหาร

1,500,000 1,500,000

4. การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนจงัหวดั
มุกดาหาร

4 10,662,000 10,662,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่เป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
ได้ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย

24 กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอุบัติเหตุ
ทางถนนและภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยในการ
ด้าเนินชีวติแก่ชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร

670,000 670,000

6 กิจกรรมหลักที่ 1.2 ติดตั งไฟฟ้าสายทางในความ
ควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื นที่จดุ
เส่ียงจงัหวดัมุกดาหาร

9,992,000 9,992,000

โครงการ smart 
infrastructure to smart living

ประกอบด้วย 4 2,997,000 2,997,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ให้เกษตรกรในพื นที่ใช้ใน
การสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมี
ความปลอดภัยในการใช้ถนน

86 กิจกรรมหลักที่ 2.4 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านค้าผักกูด ต้าบลกกตูม อ้าเภอดงหลวง จงัหวดั
มุกดาหาร

2,997,000 2,997,000

โครงการยกระดับคุณภาพการ
เข้าถึงบริการพื นฐานของรัฐ 
smart service

ประกอบด้วย 4 410,000 410,000 เห็นควรสนันสนุน เนื่องจากจงัหวดัมุกดาหารพบ
ผู้เสียชีวติจากโรคพิษสุนัขบ้า  ๑ ราย จงึควรให้
ความรู้และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการ
ป้องกันตนเองก่อนและหลังสัมผัสโรคหรือถูกสุนัข
 แมว กัดหรือข่วน

25 กิจกรรมหลักที่ 3.1 สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี จงัหวดัมุกดาหาร

410,000 410,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

โครงการคนมุกดาหารดี เก่ง 
เป็นสุขทุกช่วงชีวติ smart 
people

ประกอบด้วย 3 8,481,700 8,481,700 เห็นควรสนันสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริมให้
มีพัฒนาการที่สมวยั สูงดีสมส่วน มีความเฉลียว
ฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

26 กิจกรรมหลักที่ 4.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวยัสู่การเป็นผู้ใหญ่
คุณภาพ (Smart kids to Smart people)

1,680,500 1,680,500

28 กิจกรรมหลักที่ 4.2  วทิยาลัย ฒ ผู้เฒ่า (Smart 
Elderly)

2,400,000 2,400,000

29 กิจกรรมหลักที่ 4.3 สร้างอาชีพคนพิการผู้ดูแลคน
พิการ และครอบครัวตามวถิีความพอเพียงสู่
เป้าหมายการพึง่ตนเองจงัหวดัมุกดาหาร ประจ้าปี
งบประมาณ  2565

350,000 350,000

30 กิจกรรมหลักที่ 4.4 พัฒนาแรงงานนอกระบบ
รองรับการเป็นเมือง smart city

1,551,200 1,551,200

31 กิจกรรมหลักที่ 4.5 เสริมสร้างศักยภาพแรงงานยคุ
ใหม่ (Smart Labour) สู่การพัฒนาอยา่งมีคุณค่า 
(Decent Work)

2,500,000 2,500,000

โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่
ยกระดับการบริหารจดัการ
ภาครัฐของจงัหวดัไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0

ประกอบด้วย 3           808,200           808,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจของ
ส่วนราชการส้านักงานปลัดมหาดไทย

32 กิจกรรมหลักที่ 5.1 จดัประชุมเพือ่พัฒนาบุคลากร
จงัหวดัมุกดาหาร

          808,200           808,200
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

5. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็นฐานการ
พัฒนาอยา่งยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน การป้องกัน และฟืน้ฟู
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ประกอบด้วย 5 22,339,000      22,339,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหา
การขาดแคลนน ้าเพือ่การเกษตร ในพื นที่จงัหวดั
มุกดาหาร

33 กิจกรรมหลักที่ 1.1 ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร ขนาด 5,000 วตัต์ บ้าน
นิคมทหารผ่านศึก หมู่ที่ 5 ต.ดงหมู อ.หวา้นใหญ่

490,000 490,000

34 กิจกรรมหลักที่ 1.2 ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร ขนาด 5,000 บ้านห้วย
ทราย หมู่ที่ 3 ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี

490,000 490,000

35 กิจกรรมหลักที่ 1.3 ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร ขนาด 5,000 วตัต์ บ้าน
หนองกกเปลือย หมู่ที่ 3 ต.หนองแวง อ.นิคมค้าสร้อย

490,000 490,000

36 กิจกรรมหลักที่ 1.4 ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร ขนาด 5,000 วตัต์ บ้าน
นายาง หมู่ที่ 5 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล

490,000 490,000

37 กิจกรรมหลักที่ 1.5 ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร ขนาด 5,000 วตัต์ บ้าน
ค้าชะอี หมู่ที่ 1 ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี

490,000 490,000
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ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

38 กิจกรรมหลักที่ 1.6 ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร ขนาด 5,000 วตัต์ บ้าน
นิคมทหารผ่านศึก หมู่ที่ 2 ต.ดงหมู อ.หวา้นใหญ่

490,000 490,000

39 กิจกรรมหลักที่ 1.7 ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร ขนาด 5,000 วตัต์ บ้าน
หนองเอี่ยนดง ต.น ้าเที่ยง อ.ค้าชะอี

490,000 490,000

40 กิจกรรมหลักที่ 1.8 ติดตั งระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย ์ขนาด 6x8 เมตร แบบไฮบริด

3,450,000 3,450,000

41 กิจกรรมหลักที่ 1.9 ก่อสร้างระบบโซล่าเซลพลังงาน
แสงอาทิตย ์เพือ่สนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล

15,000,000 15,000,000

42 กิจกรรมหลักที่ 1.10 ติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสวา่งระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ภายใต้โครงการส่งเสริม
การพัฒนาระบบน ้าและระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่ใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

459,000 459,000

1.2 โครงการที่ 2 บริหาร
จดัการทรัพยากรน ้า

5 70,704,000      9,820,000         60,884,000      เห็นควรสนับสนุน เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลน
น ้าอุปโภค-บริโภค เป็นปัญหาที่มักเกิดขึ นในช่วง
ฤดูแล้ง
**ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้
ประโยชน์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

87 กิจกรรมหลักที่ 2.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังสูงและติดตั งถังไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจ ุ6 ลบ.ม. และติดตั งระบบโซล่าเซล ขนาดไม่
น้อยกวา่ 1,000 วตัต์ 

70,704,000          9,820,000 60,884,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลน
น ้าอุปโภค-บริโภค จ้านวน 20 บ่อ ๆ ละ 
491,000 บาท 
รวม 9,820,000 บาท ดังนี 
1. อ.เมือง 3 บ่อ 1,473,000 บาท
2. อ.นิคมค้าสร้อย 3 บ่อ 1,473,000 บาท
3. อ.หนองสูง 3 บ่อ 1,473,000 บาท
4. อ.ดงหลวง 3 บ่อ 1,473,000 บาท
5. อ.ดอนตาล 4 บ่อ 1,964,000 บาท
6. อ.หวา้นใหญ่ 4 บ่อ 1,964,000 บาท

โครงการอนุรักษ์ป้องกันและ
ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

5 980,000          980,000            เห็นควรสนับสนุน เพือ่สนับสนุนหน่วยงานที่
ด้าเนินโครงการ อพ.สธ. เพือ่ขับเคล่ือนการ
ท้างานโครงการ อพ.สธ. ภายในปีงบประมาณ 
2565

43 กิจกรรมหลักที่ 3.1 อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

490,000 490,000

44 กิจกรรมหลักที่ 3.2 ขับเคล่ือนและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

490,000 490,000

6. การเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
จงัหวดัมุกดาหาร 

1 6,150,000       6,150,000         เห็นควรสนับสนุน เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื นที่จงัหวดัมุกดาหาร เพราะเป็น
จงัหวดัชายแดนมีอาณาเขตติดกับประเทศเพือ่น
บ้าน (สปป.ลาว)

47 กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างและพัฒนาต้นแบบ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจงัหวดั
มุกดาหาร

2,600,000 2,600,000

48 กิจกรรมหลักที่ 1.2 การรณรงค์และสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายในหมู่บ้าน/ชุมชน/สถานศึกษาและ
ถานประกอบการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจงัหวดัมุกดาหาร

3,550,000 3,550,000

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
สร้างความมั่นคงชายแดนที่
ยัง่ยนืตามแนวทางศาสตร์
พระราชา

1 2,564,000       2,564,000         เห็นควรสนับสนนุ เพือ่ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นและลดปัญหา
อาชญากรรม และมีจ้านวนสมาชิกเครือข่าย
ประชาชนด้านการข่าวเพิม่ขึ น

53 กิจกรรมหลักที่ 2.2 การพัฒนาศักยภาพประชาชน
ในพื นที่ตอนในให้มีความเข้มแข็งในการเสริมสร้าง
ความมั่นคง

2,564,000 2,564,000

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
กับประเทศเพือ่นบ้านเพือ่
เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
จงัหวดัมุกดาหาร

1 617,000          617,000          เห็นควรสนับสนุน เพือ่กระชับความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งผู้บริหาร เจา้หน้าที่ปฏิบัติในระดับจงัหวดั
 - แขวง และระดับอ้าเภอ - เมือง

54 กิจกรรมหลักที่ 3.1 เสริมสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งจงัหวดัมุกดาหารกับแขวงสะหวนันะเขต

617,000          617,000          
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ควำม
ส ำคัญ
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ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมกุดำหำร

โครงการมุกดาหารเมือง
อัจฉริยะด้านความปลอดภัย 
(Mukdahan, Smart Security 
City : MSSC)

1 36,373,000      36,373,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซื อ
ครุภัณฑ์

49 กิจกรรมหลักที่ 4.1 การจดัซื ออากาศยานไร้คนขับ
เพือ่เฝ้าระวงัป้องกันการบังคับใช้กฎหมายในพื นที่
จงัหวดัมุกดาหาร

2,000,000 2,000,000

50 กิจกรรมหลักที่ 4.2 การติดตั งไฟฟ้าส่องสวา่งตาม
แนวชายแดนจงัหวดัมุกดาหาร

7,000,000 7,000,000

51 กิจกรรมหลักที่ 4.3 การสร้างอาคารตรวจการณ์ตาม
จดุเส่ียงแนวชายแดนพร้อมอุปกรณ์

17,850,000 17,850,000

52 กิจกรรมหลักที่ 4.4 การติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV)
 ตามแนวชายแดน จงัหวดัมุกดาหาร

9,523,000 9,523,000

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ        8,000,000          8,000,000
   414,481,400      221,848,500    130,499,700     62,133,200

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี  1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น
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จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
 



จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

        1           20,162,000        -                         -   

        152,331,100           73,957,800

        1                       -          -                         -   

          15,000,000           38,643,200

       -                         -           1             6,434,400

                      -                         -   

        1           10,000,000         1             7,006,500

                      -                         -   

       -                         -           1           50,000,000

                      -                         -   

      15        702,916,500         9        329,381,500         3        197,493,100         3        176,041,900
         10,000,000          10,000,000

15      712,916,500       9        339,381,500       3        197,493,100       3        176,041,900       
หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดขอนแกน่ วงเงิน 331,358,600 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)

   2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

          57,000,000         2             7,000,000

การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิเพื่อเพิ่มขดีความสามารถทาง การ
แขง่ขนัและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

1

4

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น         3           20,411,500

3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยนื

        2         149,234,400

5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart 
City)และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive 
Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)

        3

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        6

        12

        422,627,400

          53,643,200

        5         176,176,500

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม 5  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

       -                         -   

        1             3,405,000

        1         142,800,000

จังหวัดขอนแก่น

ขอนแกน่



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. การยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน
และเชื่อมโยงโอกาสจาก
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริม
และเพิม่ประสิทธภิาพพืช
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

39,866,800      5,505,600         3,289,800       31,071,400      

7 กิจกรรมหลักที่ 1.1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและ
เพิม่มูลค่าผลผลิตข้าวจงัหวดัขอนแก่น

2,5 15,640,000      15,640,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นวสิาหกิจชุมชนมีความซ ้าซ้อนกับโครงการที่
จงัหวดัขอรับจดัสรรฯ ภายใต้ พรก.เงินกู้ 
แผนงานที่ 3.2  (เป็นการจดัซื อครุภัณฑ์เพือ่แปร
รูปผลผลิตจากข้าว GAP  ให้กับวสิาหกิจชุมชน 
จ้านวน 6 กลุ่ม งบประมาณ 13,559,100 บาท)

14 กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาคุณภาพการผลิตและ
เพิม่มูลค่าผลผลิตมันส้าปะหลัง

2,5 3,289,800       3,289,800       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรปลูกมันส้าปะหลังให้มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่
เพิม่ขึ น ส่งเสริมการป้องกันโรคใบด่างเพือ่
ป้องกันผลผลิตเสียหาย

6 กิจกรรมหลักที่ 1.3 ศูนยค์วามเป็นเลิศเฉพาะ
ทางด้านนวตักรรมผลิตภัณฑ์กัญชงและ
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

2,5 5,505,600       5,505,600         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้และการส่งเสริมการใช้นวตักรรม 
เพือ่การใช้กัญชงทางธรุกิจ

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดขอนแก่น
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดขอนแก่น

2 กิจกรรมหลักที่ 1.4 การส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง
เพือ่เศรษฐกิจ

2,5 8,430,000       8,430,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
เป็นการก่อสร้างโรงเรือน โรงงานแปรรูป และ
จดัซื อครุภัณฑ์

22 กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาต้นแบบเกษตรกร
สมัยใหม่ พร้อมระบบจดัการเกษตรอัจฉริยะ

2,5 7,001,400       7,001,400       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตวใ์น
จงัหวดัขอนแก่น

22,025,100      2,332,300         19,692,800      

20 กิจกรรมหลักที่ 2.1 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตโค
เนื อคุณภาพเพือ่ความมั่นคงด้านอาหารแบบครบ
วงจรจงัหวดัขอนแก่น

2,5 19,692,800      19,692,800      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้
เลี ยงโคเนื อ ให้ผลิตโคเนื อให้ได้มาตรฐาน

10 กิจกรรมหลักที่ 2.2 การส่งเสริมการผลิตสัตว์
เศรษฐกิจ (ไก่เนื อ) เพือ่สุขภาพ แบบครบวงจร 
จงัหวดัขอนแก่น

2,5 2,332,300       2,332,300         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่รายได้
ในครัวเรือนเกษตรรายยอ่ยตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการเลี ยงไก่พื นเมือง เป็น
กิจกรรมที่สามารถลดรายจา่ยในครัวเรือนได้ใน
ระยะเวลาอันสั น

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนา
สินค้าเกษตรปลอดภัยจงัหวดั
ขอนแก่น

20,162,000      20,162,000      

15 กิจกรรมหลักที่ 3.1 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัย

2,5 7,344,900       7,344,900       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตผักปลอดภัยและสนับสนุนเทคโนโลยกีาร
ผลิตผักปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์และยงัเป็น
การสร้างมูลค่าของผลผลิตให้สูงขึ น
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ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดขอนแก่น

16 กิจกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริมการตลาดสินค้าอินทรีย์
วถิีธรรมชาติ

2,5 2,000,000       2,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ช่อง
ทางการจ้าหน่ายให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

23  กิจกรรมหลักที่ 3.3 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ชุมชนต้นแบบจงัหวดัขอนแก่น

2,5 10,817,100      10,817,100      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ให้กับกลุ่มเกษตรกรปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ผลิตที่ต้องพึง่พาการใช้ปุย๋เคมีและสารเคมีก้าจดั
ศัตรูพืช ไปเป็นการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์

 โครงการที่ 4  โครงการพัฒนา
ศักยภาพการค้า การลงทุน 
สินค้า OTOP SMEs และ
ผลิตภัณฑ์จงัหวดัขอนแก่น

18,593,300      7,750,000         10,843,300      

8 กิจกรรมหลักที่ 4.1 การขยายช่องทางการตลาด
สินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จงัหวดัขอนแก่น

2,5 7,750,000       7,750,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่มูลค่า 
การประชาสัมพันธเ์ผยแพร่สินค้า เพิม่ช่องทาง
การตลาดและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับ
สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจงัหวดัขอนแก่น

21 กิจกรรมหลักที่ 4.2 เพิม่ศักยภาพการผลิตหม่อน
ไหมหัตถกรรมและอุตสาหกรรม

2,5 5,743,300       5,743,300       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตผ้าไหมคุณภาพ ตั งแต่กระบวกการ
ผลิตเส้นไหม ออกแบบลวดลายผ้าไหม การแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากไหม สร้างรายได้ให้เพิม่สูงขึ น
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เห็นควร

สนับสนุนเกิน
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดขอนแก่น

17 กิจกรรมหลักที่ 4.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละสร้าง
เครือข่ายไหมขอนแก่นสู่อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

2,5 5,100,000       5,100,000       เห็นควรสนับสนุน เป็นการยกระดับสินค้าหม่อน
ไหมและผลิตภัณฑ์ให้เพิม่ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และเป็นที่รู้จกัมากขึ นในระดับสากล
 และยงัเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการ

 โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม
และการท่องเที่ยวชุมชน

10,588,600      10,588,600        

9 กิจกรรมหลักที่ 5.1 การจดักิจกรรมและการ
ประชาสัมพันธเ์พือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2,5 7,300,000       7,300,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
จดักิจกรรมการท่องเที่ยว เพือ่เผยแพร่
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวของจงัหวดั

1 กิจกรรมหลักที่ 5.2 ยกระดับการท่องเที่ยวอุทยาน
ธรณีขอนแก่นสู่อุทยานธรณีระดับโลก

2,5 3,288,600       3,288,600         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
การบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยาน
ธรณีขอนแก่น ซ่ึงตั งเป้าหมายการเป็นอุทยาน
ธรณีระดับประเทศในปี 2563

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานและการ
พัฒนาแหล่งน ้าเพือ่ยกระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ

311,391,600    150,000,000      118,505,200    42,886,400      
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดขอนแก่น

13 กิจกรรมหลักที่ 6.1 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ถนนสายรอง

2,5 161,391,600    118,505,200    42,886,400      เห็นควรสนับสนุน จ้านวน 68 รายการ วงเงิน 
118,505,200 บาท เนื่องจากเป็นรายการที่มี
เอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
ไม่เห็นควรสนับสนุน จ้านวน 35 รายการ วงเงิน 
42,886,400 บาท เนื่องจากเอกสาร
ประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน
หมายเหตุ เห็นควรให้เปล่ียนหน่วยด้าเนินการ
จากอ้าเภอเป็นหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่และ
ภารกิจสอดคล้องกับโครงการ

28 กิจกรรมหลักที่ 6.2 การเพิม่ศักยภาพด้านการ
คมนาคมขนส่งถนนสายหลัก

2,5 150,000,000    150,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
พัฒนา โครงสร้างพื นฐานเพือ่อ้านวยความสะดวก
 ยกระดับคุณภาพชีวติให้กับประชาชน และ
ส่งเสริมการลงทุน ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระดับพื นที่

2. การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวติประชาชนสู่สังคมที่
เป็นสุขอยา่งยัง่ยนื

53,643,200      15,000,000      38,643,200      

18  กิจกรรมหลักที่ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายจุงัหวดัขอนแก่น

3,4 26,153,700      26,153,700      ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

27 กิจกรรมหลักที่ 1.2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ประชาชนจงัหวดัขอนแก่น

3,4 15,000,000      15,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวติประชาชนให้มีงานท้า มีอาชีพ สร้าง
รายได้ และสามารถพึง่พาตนเองได้
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26 กิจกรรมหลักที่ 1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติทุก
กลุ่มวยั เพือ่ Smart people Smart kids Smart 
citizen

3,4 12,489,500      12,489,500      ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

3. การบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่
การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษ์
ฟืน้ฟูและพัฒนาแหล่งน ้าเพือ่
แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

142,800,000    142,800,000      

3 กิจกรรมหลักที่ 1.1 จดัหาน ้าบาดาลในพื นที่ภัยแล้ง 5 57,800,000      57,800,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่มี
ความจ้าเป็นอยา่งยิง่ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ท้าให้เกษตรกรมีน ้าใช้ในช่วงฤดูแล้งเพือ่ท้า
การเกษตร

12 กิจกรรมหลักที่ 1.2 ก่อสร้างฝาย พร้อมอาคาร
ประกอบ

3 85,000,000      85,000,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสภาพแหล่งน ้ามี
ความตื นเขิน ประกอบกับไม่มีอาคารควบคุมน ้า
ในฤดูฝนน ้ามาก ไม่สามารถเก็บกักไวใ้นล้าห้วย
เพือ่ใช้ประโยชน์ได้ จงึจ้าเป็นต้องก่อสร้างอาคาร
บังคับน ้า และขุดลอกล้าห้วย เพือ่ให้มีน ้าใช้
ประโยชน์ตลอดช่วง ฤดูฝนทิ งช่วงและฤดูแล้ง

โครงการที่ 2 โครงการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมเมืองน้าร่องจงัหวดั
ขอนแก่นรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ

6,434,400       6,434,400       

24  กิจกรรมหลักที่ 2.2 การด้าเนินงานส้านักงานสี
เขียวและการลดขยะในหน่วยงาน

5 2,628,600       2,628,600       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

ขอนแก่น   6/9



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดขอนแก่น

25 กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาต้นแบบเมืองส่ิงแวดล้อม
อัจฉริยะ (Smart Green City)

5 3,805,800       3,805,800       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

4. การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

โครงการที่ 1 โครงการ
เสริมสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยในสังคม

7,006,500       7,006,500       

31 กิจกรรมหลักที่ 1.1 การเสริมสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

1,3,4 7,006,500       7,006,500       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

โครงการที่ 2 โครงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์ และ
การเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

3,405,000       3,405,000         

19 กิจกรรมหลักที่ 2.1 จติอาสา  ศาสตร์พระราชา  กับ
ความมั่นคงของชาติ

1,3,4 3,405,000       3,405,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเสริมสร้างความรู้
และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการที่ 3 โครงการเพิม่
ศักยภาพในการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

10,000,000      10,000,000      

ขอนแก่น   7/9



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดขอนแก่น

30 กิจกรรมหลักที่ 3.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

1,3,4 10,000,000      10,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุนให้
ประชาชนรู้จกัการรักษาตนเองและครอบครัวให้
ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยน้าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการด้ารงชีวติของตนเอง
และครอบครัว

5. การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
ด้านการเปน็เมืองอัจฉริยะ (Smart
 City)และเมืองแหง่การ
ประชุมสัมมนา(Meetings, 
Incentive Travel, Conventions, 
Exhibitions  : MICE City)

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนา
จงัหวดัเป็นศูนยก์ลางการ
บริการด้านสุขภาพ (Medical 
Hub)

50,000,000      50,000,000      

29 กิจกรรมหลักที่ 1.1 การพัฒนาสมรรถนะระบบส่งต่อ
 ระบบการการแพทยฉ์ุกเฉินอัจฉริยะจงัหวดั
ขอนแก่น (Smart AOC and Smart Referral 
system)

2,4 50,000,000      50,000,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซื อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
ควรเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

โครงการที่ 2 โครงการ
ประชาสัมพันธต์ลาดไมซ์ของ
จงัหวดัขอนแก่น

2,000,000       2,000,000         

ขอนแก่น   8/9



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดขอนแก่น

5 กิจกรรมหลักที่ 2.1การจดันิทรรศการ
ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมการท่องเที่ยว 
Khonkaen Mice City

2,3,5 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพการท่องเที่ยวของจงัหวดัโดยการจดั
นิทรรศการประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว Khonkaen Mice City

4 กิจกรรมหลักที่ 2.2 การประชุมสัมมนา "มัดหมี่
เบียนนาเล่ 2565 "

2,3,5 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเผยแพร่
เอกลักษณ์และชื่อเสียงของผ้ามัดหมี่ขอนแก่น 
และเป็นการสร้างช่องทางการตลาดในระดับสากล

โครงการที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน MICE City

5,000,000       5,000,000         

11 กิจกรรมหลักที่ 3.1 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบริการเพือ่เพิม่จ้านวนงานประชุมและงาน 
นิทรรศการสินค้าทั งในประเทศและกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น ้าโขง

2,3,5 5,000,000       5,000,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
จดักิจกรรมการท่องเที่ยว เพือ่เผยแพร่
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวของจงัหวดั

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000   10,000,000     
712,916,500   339,381,500     197,493,100   176,041,900   

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี  1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น

ขอนแก่น   9/9



จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

        2           56,186,800        -                         -   

          58,457,000             2,605,200

       -                         -           1               637,800

          65,780,600           30,051,000

        1           17,814,800        -                         -   

          44,659,300                       -   

        2           14,139,800         3           20,785,000

                      -                 985,700

      20        630,447,600       11        318,344,600         5        257,038,300         4          55,064,700
         10,000,000          10,000,000

20      640,447,600       11      328,344,600       5        257,038,300       4        55,064,700         

หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัด  กาฬสินธุ์ วงเงิน 302,175,000 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)
    2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม  4  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        4           64,952,400

        4           13,578,300

        2           99,757,300

จังหวัดกำฬสินธุ์

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        3

        52

        257,305,600

        161,421,800

        1         140,056,600พัฒนาศักยภาพที่มุง่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย1

4

ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า 
การลงทุน และอตุสาหกรรมอาหารปลอดภัย

การพัฒนาทุนมนุษย ์ลดความเหล่ือมล ้า สร้างสังคมที่มีความมัน่คง
และสงบสุข

        9           49,488,800

3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

        3         162,231,400

กาฬสินธุ์



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย

โครงการยกระดับมาตรฐาน
กาฬสินธุก์รีนมารเก็ตสูเกษตร
อินทรีย์

    201,118,800       140,056,600       58,457,000        2,605,200 เห็นควรสนับสนุน เป็นการเพิม่ศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตร สร้างอาชีพ เพิม่รายได้ให้แก่
เกษตรกร

กิจกรรมหลักที่ 1.1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต
ขาวอินทรีย

2 31,484,400      31,014,400        470,000          

1 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) ส่งเสริมการปรับปรุงบ้ารุงดินด้วย
พืชปุย๋สด (ปอเทือง) และไถกลบตอซัง

          872,150             872,150

2 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) พัฒนาธนาคารปุย๋อินทรีย์        1,962,500          1,962,500
3 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) สร้างอาชีพเสริมเพือ่สร้างรายได้        3,181,000          3,181,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1) ส่งเสริมการเลี ยงไก่พื นเมือง        2,181,000          2,181,000
กิจกรรมยอ่ยที่ 3.2) ปลูกพืชผัก/สมุนไพร        1,000,000          1,000,000

4 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) อบรมความรูการผลิตและพัฒนา
คุณภาพขาวอินทรีย (หลักสูตรบูรณาการ 2 วนั)

       1,913,600          1,913,600

5 กิจกรรมยอ่ยที่ 5) สงเสริมการผลิตและใชสารชีว
ภัณฑ (PGPR2, แหนแดง)

          410,250             410,250

6 กิจกรรมยอ่ยที่ 6) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายสหกรณ์

          470,000           470,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของสหกรณ์จงัหวดั

7 กิจกรรมยอ่ยที่ 7) ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์        5,874,900          5,874,900
กิจกรรมยอ่ยที่ 7.1) การตรวจรับรองแบบกลุ่ม
(แปลงเดิม ปี 2564)

       2,171,100          2,171,100
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กิจกรรมยอ่ยที่ 7.2) การตรวจรับรองรายเด่ียว 
(แปลงใหม่ ปี 2565)

       3,270,000          3,270,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.3) อ้านวยการติดตามการการ
ตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์

          433,800             433,800

8 กิจกรรมยอ่ยที่ 8) พัฒนาแปรรูปขาวอินทรีย       16,500,000         16,500,000
กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1) โรงสีข้าว       14,500,000         14,500,000
กิจกรรมยอ่ยที่ 8.2) เพิม่มูลค่าสินค้าข้าว (Pops 
Rice)

       2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 9) การตรวจติดตามเกษตรกร           200,000             200,000
กิจกรรมยอ่ยที่ 10) อ้านวยการ ติดตาม โครงการ           100,000             100,000
กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาการผลิตผักปลอดภัยด้วย
เทคโนโลยแีละนวตักรรม

2       47,721,800         26,688,400       20,533,400           500,000

105 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชผักสู่
มาตรฐานอาหารปลอดภัย

          614,900             614,900

106 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) น้าร่องแปลงต้นแบบเทคโนโลยี
และนวตักรรมเพือ่เพิม่ศักยภาพการผลิต และพัฒนา
เครือข่ายแปลงขยายผลการผลิตผักปลอดภัย

      10,416,800         10,416,800

107 กิจกรรมยอ่ยที่ 2.1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตพืชผักด้วยเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงและระบบ
น ้าอัตโนมัติ

          268,800             268,800

108 กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2) น้าร่องแปลงต้นแบบเทคโนโลยี
และนวตักรรมเพือ่เพิม่ศักยภาพการผลิต และพัฒนา
เครือข่ายแปลงขยายผลการผลิตผักปลอดภัย

      10,148,000         10,148,000
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109 กิจกรรมยอ่ยที่ 3)  ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์

       1,000,000          1,000,000

110 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) กลุ่มต้นแบบการผลิตการใช้ชีว
ภัณฑ์และปุย๋ชีวภาพ

          251,200             251,200

111 กิจกรรมยอ่ยที่ 5) พัฒนาแหล่งน ้าเพือ่เพิม่ศักยภาพ
การผลิตผักปลอดภัย

      25,000,000         10,000,000       15,000,000

112 กิจกรรมยอ่ยที่ 6) ธนาคารปุย๋อินทรีย์        5,211,200        5,211,200
113 กิจกรรมยอ่ยที่ 7) พัฒนายกระดับผู้ผลิตชุมชน/

เกษตรกร/ผู้ประกอบการอาหารแปรรูปให้ได้
มาตรฐาน GMP เชื่อมโยงวตัถุดิบ สู่การแปรรูป 
และการจดัจ้าหน่าย จงัหวดักาฬสินธุ์ ปี 2565

       1,976,400          1,976,400

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.1) อบรมพัฒนายกระดับผู้ผลิต
ชุมชน/เกษตรกร/ผู้ประกอบการอาหารแปรรูปเพือ่
เข้าสู่มาตรฐาน GMP

          596,400             596,400

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.2) พัฒนาโรงคัดบรรจผัุกและ
ผลไม้สด ให้ผ่านมาตรฐาน อย.

          242,400             242,400

กิจกรรมยอ่ยที่ 7.3) ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่
ผลิตอาหารแปรรูปและโรงคัดบรรจผัุกและผลไม้สด

       1,137,600          1,137,600

1)  ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารแปร
รูป

          675,200             675,200

2)  ตรวจประเมินมาตรฐานโรงคัดบรรจผัุกและ
ผลไม้สด

          462,400             462,400

114 กิจกรรมยอ่ยที่ 8) ส่งเสริมการจดัท้าบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ

          116,100             116,100
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115 กิจกรรมยอ่ยที่ 9) ส่งเสริมผลผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และพัฒนาช่องทางการตลาด (Mobile 
KGM)

       2,432,700          2,313,000           119,700

กิจกรรมยอ่ยที่ 9.1) จดัเตรียมสถานที่ในการ
จ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

       2,160,000          2,160,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 9.2) ด้าเนินการสร้างการรับรู้ด้าน
การผลิตการตลาดสินค้าเกษตรในพื นที่

          153,000             153,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 9.3) อ้านวยการ ติดตามโครงการฯ  
18 อ้าเภอ

          119,700           119,700

116 กิจกรรมยอ่ยที่ 10) พัฒนาแอปพลิเคชัน kalasin 
Green Market ตลาดสินค้าเกษตรจงัหวดักาฬสินธุ์

          500,000           500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัท้า
แอพพลิเคชัน kalasin Green Market และมี
การศึกษาดูงาน

117 กิจกรรมยอ่ยที่ 11) ติดตามผลการด้าเนินงาน           102,500           102,500
118 กิจกรรมยอ่ยที่ 12) อ้านวยการ ติดตาม โครงการ           100,000           100,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานไม้ผล 2       72,206,300         72,206,300
9 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล 

ยกระดับสู่ตลาดสากล
       7,179,600          7,179,600

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1) พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล  
     สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย

          399,600             399,600

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.2) ขยายผลการพัฒนาการผลิตไม้
ผลปลอดภัย

       6,000,000          6,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.3) ส่งเสริมการจดัการศัตรูไม้ผล
แบบผสมผสาน

          780,000             780,000

10 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานไม้ผล
สู่มาตรฐาน GMP

          939,600             939,600
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กิจกรรมยอ่ยที่ 2.1) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตไม้ผลเพือ่
ยกระดับการผลิตสู่มาตรฐาน GMP

           39,600              39,600

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2) พัฒนาโรงคัดบรรจไุม้ผลสู่
มาตรฐาน GMP

          900,000             900,000

11 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) พัฒนาแหล่งน ้าเพือ่เพิม่ศักยภาพ
การผลิตไม้ผล

       5,000,000          5,000,000

12 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน ้าบ้านโคกเจริญ ระยะ2 ต.หนองกุงศรี  อ.
หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

      59,000,000         59,000,000

13 กิจกรรมยอ่ยที่ 5) ติดตามผลการด้าเนินงาน            87,100              87,100
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริมการเลี ยงกุ้งก้ามกราม
ปลอดภัย

2       35,008,000       35,008,000

87 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) อบรมเสริมสร้างความรู้ สร้าง
เครือข่าย สร้างกลุ่ม เพือ่การพัฒนาการเลี ยงกุ้ง
ก้ามกรามและติดตาม ให้ค้าแนะน้า

           88,000            88,000

88 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ส่งเสริมอาชีพการเลี ยงกุ้ง
ก้ามกราม สนับสนุนปัจจยัการผลิต

       1,120,000        1,120,000

91 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) เพิม่ผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่าง
เก็บน ้าเขื่อนล้าปาว

       1,200,000        1,200,000

93 กิจกรรมยอ่ยที่ 4)  สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน ้าบ้านโนนสมบูรณ์

      32,600,000       32,600,000

กิจกรรมหลักที่ 1.5 การผลิตสินค้าประมงปลอดภัย
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2        3,486,300          3,486,300
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89 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) อบรมเสริมสร้างความรู้ สร้าง
เครือข่าย สร้างกลุ่มพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า
และแปรรูป

          402,000             402,000

90 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ส่งเสริมอาชีพเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า 
สนับสนุนปัจจยัการผลิต (ปล่อยพันธุ์ปลานิล/ปลา
ตะเพียน/ปลาดุก)

       2,336,200          2,336,200

92 กิจกรรมยอ่ยที่ 3)  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาธติชุด
เพาะพันธุ์ปลาเคล่ือนที่

          683,300             683,300

94 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) ติดตาม  ส่งเสริม ให้ค้าแนะน้า
และประเมินผล

           64,800              64,800

กิจกรรมหลักที่ 1.6 พัฒนาศักยภาพการเลี ยงโคเนื อ
แบบประณีตอยางยัง่ยนื

2        2,869,600          2,869,600

119 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) เพิม่ประสิทธภิาพการเลี ยงโคขุน 
(ระยะสั น) จงัหวดักาฬสินธุ์

       2,361,540          2,361,540

120 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) พัฒนาฟาร์มโคเนื อสู่มาตรฐาน 
GAP

          508,060             508,060

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ส่งเสริมการเลี ยงไก่ฟาร์มสุข 
(Happy Chic)

2        3,791,600          3,791,600

95 กิจกรรมยอ่ยที่ 1)  เลี ยงไก่พื นเมืองเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนและเป็นรายได้เสริมตามแนววถิีพอเพียง

       1,615,000          1,615,000

96 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) เลี ยงไก่ไข่เพือ่ลดรายจา่ย เสริม
รายได้ในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

       2,176,600          2,176,600

กิจกรรมหลักที่ 1.8 พัฒนาศักยภาพการผลิตอ้อยที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2        2,915,600        2,915,600
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121 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิต
อ้อยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

       2,342,600        2,342,600

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยกีาร
ผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการเพิม่
มูลค่าผลผลิต

          523,900           523,900

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.2) แปลงเรียนรู้ต้นแบบการผลิต
อ้อยที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ปุย๋
เพือ่ลดต้นทุนการผลิต

       1,818,700        1,818,700

122 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) งานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
ผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

          480,000           480,000

123 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) ติดตามการด้าเนินโครงการ            93,000            93,000
กิจกรรมหลักที่ 1.9 งานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ภาย
ใต้ธมี “เกษตรอัตลักษณ์กาฬสินธุ์ นวตักรรมทันสมัย
 ใส่ใจส่ิงแวดล้อม”

2        1,635,200        1,635,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เป็นภารกิจปกติของ
มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นการเผยแพร่ผลงาน
ของมหาวทิยาลัยฯ

14 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) การปรับปรุงภูมิทัศน์และเตรียม
พื นที่ส้าหรับจดังาน

          500,000           500,000

15 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) การประชาสัมพันธข์้อมูลการจดั
งาน การประกวด และพื นที่จ้าหน่วยสินค้า

          100,000           100,000

16 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) การประสานงานการจดัเตรียม
สถานที่ ป้ายเข้างาน แผนที่ภายในงาน เต้นท์ เวที 
ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองเสียง รูปแบบการแสดงช่วง
งานกลางวนัและกลางคืน

          800,000           800,000

17 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) การด้าเนินการจดังาน พิธเีปิดงาน
 การประกวดแข่งขัน การจดักิจกรรมในช่วง
กลางวนัและช่วงกลางคืน

          200,000           200,000
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18 กิจกรรมยอ่ยที่ 5) การสรุปผลการด้าเนินงาน และ
ท้าเล่มรายงานผลการด้าเนินงาน

           35,200            35,200

โครงการ  โคก หนอง นา 
กาฬสินธุ์

      49,671,200       49,671,200 เห็นควรสนับสนุน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ให้แก่เกษตรกร

19 กิจกรรมหลักที่ 2.1 ฝึกอบรมเพิม่ทักษะระยะสั น
การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ
โคก หนอง นาโมเดล

2        1,665,600        1,665,600

20 กิจกรรมหลักที่ 2.2 สร้างพื นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
โคก หนอง นา โมเดล

2       35,700,000       35,700,000

21 กิจกรรมหลักที่ 2.3 การพัฒนาและสนับสนุนพื นที่
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

2        6,000,000        6,000,000

22 กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาสร้างมารตฐานผลผลิต 
การแปรรูป และการตลาดมาตรฐานอินทรียว์ถิีไทย

2        1,305,600        1,305,600

23 กิจกรรมหลักที่ 2.5 งานจดัแสดงและจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย/OTOP (5 วนั)

2        5,000,000        5,000,000

โครงการศูนยเ์ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมการเกษตร (AIC : 
Agritech and Innovation 
Center)

       6,515,600        6,515,600 เห็นควรสนับสนุน เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตรให้แก่เกษตรกร

131 กิจกรรมหลักที่ 3.1 นวตักรรมและการพัฒนาระบบ 
Smart farm กุ้งก้ามกรามต้นแบบ

2        1,806,000        1,806,000

132  กิจกรรมหลักที่ 3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้การ
เพาะพันธุ์ปลาน ้าจดืที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ เพือ่
อาชีพที่ยัง่ยนื

2           302,200           302,200
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133 กิจกรรมหลักที่ 3.3 การยกระดับไก่พื นเมืองผลิตเนื อ
ไก่คุณภาพพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกร

2        1,050,000        1,050,000

134 กิจกรรมหลักที่ 3.4 การเพิม่ผลผลิตโคเนื อลูกผสม
พื นเมืองไทยโดยใช้เทคโนโลยชี่วยทางการสืบพันธุ์
ร่วมกับการจดัการด้านการให้อาหารเพือ่เพิม่ความ
สมบูรณ์พันธุ์

2        1,418,000        1,418,000

135 กิจกรรมหลักที่ 3.5 การส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเลี ยงและผลิตนมแพะอินทรียเ์พือ่
ยกระดับให้เป็นอาชีพทางเลือกของชุมชนแบบยัง่ยนื

2        1,261,000        1,261,000

136 กิจกรรมหลักที่ 3.6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์และสร้าง
มูลค่าเพิม่ผลผลิตเกษตรของท้องถิ่นและชุมชนเชิง
พาณิชย์

2           521,000           521,000

137  กิจกรรมหลักที่ 3.7 อาหารหมักแปรรูปจากปลาน ้า
จดื

2           157,400           157,400

2. ยกระดับคุณภาพและรายได้
ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริม
การค้า การลงทุน และ
อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานเพือ่การท่องเที่ยว และ
เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก

      90,883,600         38,549,000       37,334,600       15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและถนนสายหลัก

กาฬสินธุ ์  9/35



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565  จงัหวัดกำฬสนิธุ์

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาถนนเพือ่
การท่องเที่ยว

2       20,549,000         20,549,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการปรับปรุงเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และมีเอกสาร ปร.4 
และ ปร.5 ในกิจกรรมยอ่ยที่ 1 และ 2

24 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของพื นที่  หมู่ที่ 2 
ต้าบลโนนบุรี อ้าเภอสหัสขันธ ์จงัหวดักาฬสินธุ์  
ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร

      18,569,000         18,569,000

84 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) พัฒนาถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ทะเลบัวแดง หมู่ที่ 2 บ้านแก ต้าบลอิตื อ อ้าเภอยาง
ตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
650.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือรวม
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 3,900.00 ตารางเมตร 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย

       1,980,000          1,980,000

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจงัหวดั
กาฬสินธุ์

2       50,797,600         18,000,000       17,797,600       15,000,000

85 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
วฒันธรรม และวถิีชุมชน เชิงเขาภูสิงห์

      18,000,000         18,000,000

 - ปรับปรุงลานทางเดินขึ นบันไดสวรรค์ เนื อที่ 
260.00 ตร.ม.

 - อาคารศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว ขนาด 
8.00X20.00 ม.

 - ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื นที่ 8,000.00 ตร.ม.
 - เสาไฟส่องสวา่งแบบเสาสูง High Mast 15.00 ม.
 - งานปรับปรุงภูมิทัศน์
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 - อาคารห้องน ้า  จ้านวน  1  หลัง
97 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) พัฒนาศักยภาพและยกระดับ

คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

       5,497,600        5,497,600

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.1) ถมดินในพื นที่ขนาด 2,250.00 
ตารางเมตร ถมสูง 0.60 เมตร

           57,500            57,500

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเท้า กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

          217,600           217,600

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.3) ก่อสร้างศาลาทรงไทยเป็นแบบ
อาคารโล่ง ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 จ้านวน 4 หลัง ยกพื นสูง 0.30 เมตร

       1,856,000        1,856,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.4) ก่อสร้างทางเดินทางเท้า ขนาด
กวา้ง 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร ทั งสองข้าง

           42,000            42,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.5) จดัสวนบริเวณด้านหลังลาน
ฆ้องชัย ขนาดกวา้ง 23.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร

          100,000           100,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.6) ติดตั งไฟฟ้าส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตย ์จ้านวน 20 ต้น

          874,000           874,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.7) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวา้ง 62.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

       1,466,500        1,466,500

กิจกรรมยอ่ยที่ 2.8) ก่อสร้างงานวางท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฟุตบาตทางเท้า

          884,000           884,000
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กิจกรรมยอ่ยที่ 3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวติัศาสตร์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สนามบินเสรีไทย (Land Mark)

      27,300,000       12,300,000       15,000,000

68 กิจกรรมยอ่ยที่ 3.1) ก่อสร้างราชานุสาวรียส์มเด็จ
พระบรมราชชนนี (สมเด็จยา่) พระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิตรและ
พระบรมวงศานุวงศ์

       5,000,000        5,000,000

69 กิจกรรมยอ่ยที่ 3.2) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ประวติัศาสตร์ชุมชน

      15,000,000       15,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์

70 กิจกรรมยอ่ยที่ 3.3) ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหยอ่นใจและออกก้าลังกาย

       5,000,000        5,000,000

71 กิจกรรมยอ่ยที่ 3.4) ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ        2,000,000        2,000,000
72 กิจกรรมยอ่ยที่ 3.5) ก่อสร้างที่ประดิษฐานลายพระ

หัตถ์
          300,000           300,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ปรับปรุงและเชื่อมโยงโครงข่าย
ถนนสายหลัก

2       19,537,000       19,537,000

98 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) ก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียนสอง
ห้อง ต้าบลร่องค้า - ทางหลวงชนบทบ้านด่านใต้  
ต้าบลเหล่าอ้อย อ้าเภอร่องค้า จงัหวดักาฬสินธุ์ 
กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 1,460.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
7,300.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จ้านวน
 21 ท่อน

       4,200,000        4,200,000
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565  จงัหวัดกำฬสนิธุ์

99 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน
ขอนแก่น-โพนทอง ต้าบลร่องค้า อ้าเภอร่องค้า - 
บ้านหนองคู ต้าบลเหล่าอ้อย อ้าเภอร่องค้า จงัหวดั
กาฬสินธุ์ (หน้าตลาดชุมชนบ้านสองห้อง-บ้านหนอง
คู) กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 2,056.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
10,280.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร 
จ้านวน 21 ท่อน

       5,800,000        5,800,000

100 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกกมะค่า
 ต้าบลร่องค้า-บ้านโคกส้าราญ ต้าบลสามัคคี อ้าเภอ
ร่องค้า จงัหวดักาฬสินธุ์ กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว
 923.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,615.00 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด 0.40 เมตร จ้านวน 21 ท่อน

       2,610,000        2,610,000

101 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) ก่อสร้างถนนคลส.สายบ้านโนน
สามัคคี หมู่ 1 ต้าบลสามัคคี อ้าเภอร่องค้า จงัหวดั
กาฬสินธุ์ เชื่อมต่อต้าบลร่องค้า อ้าเภอร่องค้า 
จงัหวดักาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 672.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 4,032.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกวา้ง 0.20 เมตร

       2,317,000        2,317,000
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102 กิจกรรมยอ่ยที่ 5) ก่อสร้างถนนคลส.สายบ้านโนน
ศรีสวสัด์ิ หมู่ 8 ต้าบลสามัคคี อ้าเภอร่องค้า จงัหวดั
กาฬสินธุ์ เชื่อมต่อบ้านพระอุ้ย ต้าบลขามเปีย้ 
อ้าเภอโพธิ์ชัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 373.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
1,492.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกวา้ง 0.20 
เมตร

          870,000           870,000

103 กิจกรรมยอ่ยที่ 6) ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
หลวงท้องถิ่น หมายเลข กส.ถ.150-03 (เส้นฝายสัน
มน/หนองเลิงเปือย) จากบ้านดงเมือง (ม.1) ต้าบล
เหล่าอ้อย  อ้าเภอร่องค้า จงัหวดักาฬสินธุ์ ถึงบ้าน
โพนงาม (ม.1) ต้าบลโพนงาม อ้าเภอกมลาไสย 
จงัหวดักาฬสินธุ์ ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรขนาด
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว  1,050.00  เมตร (กม. 
1+180 – 2+230) หนา  0.15  เมตร หรือพื นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 5,000.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 x 1.00
 เมตร จ้านวนรวม 18 ท่อน 2 ช่วง

       2,900,000        2,900,000
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104 กิจกรรมยอ่ยที่ 7) ก่อสร้างถนน คสล. สายล้าห้วยขี 
นาค จากบ้านนาเรียง หมู่ 10 ต้าบลสามัคคี อ้าเภอ
ร่องค้า จงัหวดักาฬสินธุ์ – บ้านกระยอม หมู่ 8 
ต้าบลเหล่าอ้อย อ้าเภอร่องค้า จงัหวดักาฬสินธุ์ 
(เส้นข้างโรงเรียนดงพยอมหนองคูสามัคคีวทิยา) ผิว
จราจรขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,550.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 
0.20 เมตร

          840,000           840,000

โครงการการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจงัหวดักาฬสินธุ์

      60,197,000         16,700,000       28,446,000       15,051,000

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว
จงัหวดักาฬสินธุ์

2       12,561,000       10,056,000        2,505,000

25 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) จดัท้าป้ายประชาสัมพันธจ์งัหวดั
กาฬสินธุ์ตามแหล่งชุมชน

       3,500,000        3,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากจดัท้าป้าย
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวของจงัหวดั

26 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) จดัท้าป้ายประชาสัมพันธแ์ละ
ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว

       6,556,000        6,556,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากจดัท้าป้าย
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวของจงัหวดั

27 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) จดัท้าแผ่นพับ/คู่มือ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดักาฬสินธุ์

          505,000           505,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

158 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) จดัท้าส่ือประชาสัมพันธอ์อนไลน์ 
ผ่านมือถือ และส่ือทาง Website และ Face book 
และ You Tube

       2,000,000        2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวจงัหวดักาฬสินธุ์

2           546,000           546,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน
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138 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จดัการการท่องเที่ยวส้าหรับคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวจงัหวดักาฬสินธุ์

          162,000           162,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

139 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) อบรมหลักสูตรการประเมินและ
พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ฯ

          278,400           278,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

140 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ธรุกิจท่องเที่ยวและพนักงานผู้ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวเพือ่ยกระดับคุณภาพการบริการ

          105,600           105,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
และกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวจงัหวดักาฬสินธุ์

2       35,090,000         16,700,000       18,390,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจงัหวดั

28 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) ปัน่จกัรยานท่องเที่ยวตามเส้นทาง
ไดโนเสาร์สัตวโ์ลกล้านปี

          500,000             500,000

29 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) วิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์           500,000             500,000
30 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) จกัรยานท่องเที่ยววธิชีุมชน           800,000           800,000
31 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) ภูน ้าจั น  รันนิ่ง วิ่งชมซากปลา

โบราณล้านปี
          300,000             300,000

159 กิจกรรมยอ่ยที่ 5) เทศกาลท่องเที่ยวเมืองไดโนเสาร์ 
(Dinosuar Festival)

       3,000,000        3,000,000

32 กิจกรรมยอ่ยที่ 6) ส่งเสริมมหกรรมชาติพันธุ์รวมพล
คนชนเผ่า รากเหง้าเดียวกัน อ้าเภอสมเด็จ จงัหวดั
กาฬสินธุ์

          400,000             400,000

141 กิจกรรมยอ่ยที่ 7) ส่งเสริมวฒันธรรมวถิีไทยอีสานฮี
ตสิบสองคองสิบส่ี

       7,585,000        7,585,000
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86 กิจกรรมยอ่ยที่ 8) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม

       3,593,000        3,593,000

33 กิจกรรมยอ่ยที่ 9) ประเพณีเส็งกลองร่องค้า อ้าเภอ
ร่องค้า จงัหวดักาฬสินธุ์

       1,000,000          1,000,000

140 กิจกรรมยอ่ยที่ 10) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตวตัถุดิบสมุนไพรสู่การรับรองคุณภาพ  จงัหวดั
กาฬสินธุ์  ปี  2565

       1,412,000        1,412,000

34 กิจกรรมยอ่ยที่ 11) เดิน-วิ่งกินลมชมเขื่อนล้าปาว        1,000,000          1,000,000
35 กิจกรรมยอ่ยที่ 12) ส่งเสริมวฒันธรรมชุมชน ยา่น

เมืองเก่า
       2,000,000        2,000,000

36 กิจกรรมยอ่ยที่ 13) มหกรรมศิลปวฒันธรรม
กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลาง

       5,000,000          5,000,000

37 กิจกรรมยอ่ยที่ 14) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี
เทศกาล “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธงุอีสาน จงัหวดั
กาฬสินธุ์

       5,000,000          5,000,000

38 กิจกรรมยอ่ยที่ 15) ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว     
เชิงประวติัศาสตร์วฒันธรรมโบราณสถาน เมืองฟ้า
แดดสงยาง พระธาตุยาคู เทศกาล 
“วสิาขปุณฺณมีปูชา” จงัหวดักาฬสินธุ์

       3,000,000          3,000,000

39 กิจกรรมหลักที่ 2.4 ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ของดี
เมืองกาฬสินธุ์  เป็น พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ 
(หอศิลป)์ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารพิพิธภัณฑ์
ของดีเมืองกาฬสินธุ์

2       12,000,000       12,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ อาคารตั งอยูใ่นศาลากลางหลัง
เก่าจงัหวดักาฬสินธุ์ เป็นการปรับปรุงอาคาร 
และซื อเคร่ืองปรับอากาศ และมีการถ่ายโอนให้
เทศบาลดูแลแล้ว
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กิจกรรมยอ่ยปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ของดีเมือง
กาฬสินธุ์  เป็น พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอ
ศิลป)์ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารพิพิธภัณฑ์ของดี
เมืองกาฬสินธุ์

      12,000,000       12,000,000

โครงการจดัเก็บข้อมูลและ
ประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวม
จงัหวดักาฬสินธุ์ (GPP)

          637,800           637,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน เป็นการจา้งที่ปรึกษา ควร
ใช้งบบริหารจดัการในการด้าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 3.1 การจดัเก็บข้อมูลและประเมิน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวดักาฬสินธุ์ (GPP)

2           637,800           637,800

40 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) จา้งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการ
จดัเก็บข้อมูลและประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวดั 
(GPP)

          240,000           240,000

41 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ด้าเนินการจดัเก็บข้อมูลและ
ประเมินผลในช่วงที่ก้าหนด ตามหลักสถิติและ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

          148,000           148,000

42 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) ประชุมคณะท้างานและจดัท้า
รายงานที่เกี่ยวข้อง

          214,800           214,800

43 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) ประชาสัมพันธ ์(แถลงข่าว) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) ทุกรอบ 6 เดือน

           35,000            35,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือ่เพิม่มูลค่า
และช่องทางการตลาด

       8,503,400          8,503,400 เห็นควรสนับสนุน เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน และเพิม่ช่องทางการตลาด

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ยกระดับผ้าไหมสู่ภูมิภาคลุ่มน ้า
โขง

2        7,033,400          7,033,400
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44 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการผ้าไหมและOTOP

          251,000             251,000

45 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ยกระดับการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

       2,782,400          2,782,400

46 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) การแสดงและจ้าหน่ายผ้าไหม        4,000,000          4,000,000
กิจกรรมหลักที่ 4.2 การแสดงและจ้าหน่ายสินค้า
ปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนจงัหวดักาฬสินธุ์

2        1,470,000          1,470,000

47 กิจกรรมยอ่ยจดังานแสดงและจ้าหน่าย สินค้า 
บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าของฝากของที่
ระลึก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนสินค้าทาง
วฒันธรรมของจงัหวดักาฬสินธุ์ ในกรุงเทพมหานคร
หรือนอกภูมิภาค จ้านวน 1 ครั ง 5 วนั  ไม่น้อยกวา่ 
50 คูหา

       1,470,000          1,470,000

โครงการยกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการ SME/Startup 
ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

       1,200,000          1,200,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจงัหวดั

กิจกรรมหลักที่ 5.1 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารด้วยนวตักรรม

2        1,200,000          1,200,000
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48 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) จดัจา้งเหมาบริการ 
  1.1) จา้งเหมา ส้ารวจ/คัดเลือก/ฝึกอบรม 
300,000 บาท                          
  1.2) จา้งเหมา ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรม 10 รายๆละ 37,500 บาท
  1.3) จา้งเหมา น้าเสนอต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
100,000 บาท
  1.4) จา้งเหมาน้าผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาดนประทศ
หรือต่างประเทศ  375,000 บาท
กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ติดตามประเมินผล 50,000 บาท

       1,200,000          1,200,000

3. เพิม่ประสิทธภิาพการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการน ้าและเพิม่พื นที่
การกระจายน ้า

    138,416,600         93,757,300       44,659,300 เห็นควรสนับสนุน เป็นการเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการน ้า

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาน ้าบาดาลเพือ่การเกษตร
และอาหารปลอดภัย

5       10,000,000         10,000,000

49 กิจกรรมยอ่ยพัฒนาน ้าบาดาลเพือ่การเกษตรและ
อาหารปลอดภัย

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน ้า
เพือ่การเกษตรและอาหารปลอดภัย

5     103,416,600         58,757,300       44,659,300
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50 กิจกรรมยอ่ยที่ 1)  จดัท้าระบบเติมน ้าใต้ดินระดับ
ตื นผ่านบ่อบาดาลเสริมระบบแหล่งน ้าในไร่นา 
จ้านวน 54 แห่ง

      11,340,000         11,340,000

51 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน ้าบ้านด่านใต้ 3 (ระยะ2) ต้าบล
เหล่าอ้อย อ้าเภอร่องค้า จงัหวดักาฬสินธุ์

      35,000,000         35,000,000

52 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) พัฒนาระบบกระจายน ้าคลองส่ง
น ้าล้าปาว LMC ต้าบลล้าคลอง อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์
 จงัหวดักาฬสินธุ์

       2,100,000          2,100,000

124 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) ขุดลอกเบิกทางน ้าสาธารณะ 
บ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ต้าบลค้าใหญ่ อ้าเภอห้วยเม็ก 
จงัหวดักาฬสินธุ์  จดุที่ 1  ขุดลอกคลองน ้า เป็น
แนวทางน ้า ขนาดปากคลองพร้อมคันคู 2 ข้าง กวา้ง
 9.00 เมตร ขนาดก้นคลองกวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 
1,060.00 เมตร ความลึก (วดัระยะในแนวตั งฉาก)  
ความลาดตล่ิง SLOP1/2 มีชานพักลึกเฉล่ีย ไม่น้อย
กวา่ 2.00 เมตร (ดูตามแบบรูปตัดแนวขวาง ) มี
ปริมาตรดินขุด 15,755 ลบ.ม.  ตามสูตรส่ีเหล่ียม
ค้างหมู 1/2x(ก+ข)xสูง

       1,000,000        1,000,000

กาฬสินธุ ์  21/35



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565  จงัหวัดกำฬสนิธุ์

จดุที่ 2. ขุดลอกคลองน ้าสาธารณะ เป็นแนวทางน ้า 
ขนาดปากคลองพร้อมคันคู 2 ข้าง กวา้ง 9.00 เมตร
 ขนาดก้นคลองกวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 820.00 
เมตร ความลึก (วดัระยะในแนวตั งฉาก)  ความลาด
ตล่ิง SLOP1/2 มีชานพักลึกเฉล่ีย ไม่น้อยกวา่ 2.00 
เมตร (ดูตามแบบรูปตัดแนวขวาง ) มีปริมาตรดินขุด
 13,356 ลบ.ม.  ตามสูตรส่ีเหล่ียมค้างหมู 1/2x(ก+
ข)xสูง

75 กิจกรรมยอ่ยที่ 5) ขุดลอกหนองน ้า
สาธารณประโยชน(์เลิงไก่โอก) บ้านขมิ น หมู่ที่ 5 
ต้าบลนาดี อ้าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ ขนาด
กวา้ง 50.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50
 เมตร  (หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 56,672.00
 ลบ.ม.)

       1,999,600        1,999,600

74 กิจกรรมยอ่ยที่ 6) ขุดลอกหนองท่าขัว บ้านขมิ น 
หมู่ที่ 7 ต้าบลหัวงัว อ้าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสินธุ์ จดุที่ 1 กวา้ง 60.00 เมตร ยาว 860.00 
เมตร ลึก 3.00 เมตร จดุที่ 2 กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
860.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร จดุที่ 3 กวา้ง 8.00 
เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 85,000.00 ลบ.ม.

       1,999,600        1,999,600

กาฬสินธุ ์  22/35



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565  จงัหวัดกำฬสนิธุ์

76 กิจกรรมยอ่ยที่ 7) ขุดลอกหนองเสียมเสีย บ้านโนน
ไฮ หมู่ที่ 6 ต้าบลโพนงาม อ้าเภอกมลาไสย จงัหวดั
กาฬสินธุ์ ขุดลอกแหล่งน ้า ขนาด 20 ไร่ ลึกจากพื น
เดิม 1 เมตร หรือปริมาณดินขุด 32,000.00 ลบ.ม.

       1,210,000        1,210,000

53 กิจกรรมยอ่ยที่ 8) พัฒนาระบบกระจายน ้าคลองส่ง
น ้าล้าปาว คลอง 1L-RMC ต้าบลห้วยโพธิ์ อ้าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์

       2,000,000          2,000,000

54 กิจกรรมยอ่ยที่ 9) พัฒนาระบบกระจายน ้าคลองส่ง
น ้าล้าปาว คลอง 3R-LMC ต้าบลล้าพาน อ้าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์

       2,000,000          2,000,000

77 กิจกรรมยอ่ยที่ 10) ขุดลอกห้วยกลอยตอนบน หมู่ที่
 9 ต้าบลส้าราญใต้ อ้าเภอสามชัย จงัหวดักาฬสินธุ์  
ขุดลอกแหล่งน ้า ขนาดกวา้ง 65.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร   หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 14,250.00 ลบ.ม.

       1,500,000        1,500,000

78 กิจกรรมยอ่ยที่ 11) ขุดลอกหนองเบ็นสาธารณะ 
บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ต้าบลกมลาไสย อ้าเภอกมลา
ไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ ขุดลอกแหล่งน ้า ขนาดกวา้ง 
10.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 62,500.00 ลบ.ม.

       2,076,000        2,076,000

กาฬสินธุ ์  23/35



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565  จงัหวัดกำฬสนิธุ์

160 กิจกรรมยอ่ยที่ 12) ขุดลอกคลองระบายน ้าสาย
คลองน ้าป่าโนนมะค ้า-ลาด (คลองน ้าสาย 30) หมู่ที่ 
4 บ้านโนนมะค ้า จากถนนหลวงท้องถิ่นสายสวา่ง
ด้าเนิน(ไปทิศตะวนัออก) ถึงสุดระยะโครงการฯ 
ขนาดความยาว 1,230.00 เมตร ความกวา้งเฉล่ีย
(ปากคลองน ้า) 9.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กวา่ 14,553.00 ลบ.ม.

          500,000           500,000

161 กิจกรรมยอ่ยที่ 13) ขุดลอกคลองระบายน ้า สาย
คลองระบายน ้า D30 ช่วงบ้านบ่อ หมู่ที่ 2 ต้าบล
ธญัญา อ้าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ ขนาด
ความยาว 1,300.00 เมตร ความกวา้งเฉล่ีย(ปาก
คลองน ้า) 9.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
14,529.00 ลบ.ม.

          500,000           500,000

162 กิจกรรมยอ่ยที่ 14) ขุดลอกหนองหิน บ้านราษฎร์
ส้าราญ หมู่ที่ 8 ต้าบลโคกสมบูรณ์ อ้าเภอกมลาไสย
 จงัหวดักาฬสินธุ์ ขนาดหวา้ง 40.00 เมตร ยาว 
48.00 เมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 6,912.00 ลบ.ม.

          497,000           497,000

163 กิจกรรมยอ่ยที่ 15) ขุดลอกหนองพระธรรม บ้านงิ ว
งาม หมู่ที่ 3 ต้าบลโคกสมบูรณ์ อ้าเภอกมลาไสย 
จงัหวดักาฬสินธุ์ ขนาดหวา้ง 30.00 เมตร ยาว 
85.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 6,885.00 ลบ.ม.

          495,000           495,000

กาฬสินธุ ์  24/35



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565  จงัหวัดกำฬสนิธุ์

55 กิจกรรมยอ่ยที่ 16) พัฒนาระบบกระจายน ้าคลอส่ง
น ้าล้าปาว คลอง 4R-LMC ต้าบลหนองแปน อ้าเภอ
กมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์

       1,800,000          1,800,000

56 กิจกรรมยอ่ยที่ 17) พัฒนาระบบกระจายน ้าคลอง
ส่งน ้าล้าปาว คลอง 5R-1L-RMC ต้าบลหลุบ อ้าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์  จงัหวดักาฬสินธุ์

       1,700,000          1,700,000

79 กิจกรรมยอ่ยที่ 18) ขุดลอกหนองปิง บ้านดอนยงู 
หมู่ที่ 16 ต้าบลยางตลาด อ้าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสินธุ์ ขุดลอกแหล่งน ้า ขนาดกวา้ง 115.00 เมตร
 ยาว 220.00 เมตร ล้าเฉล่ีย 3.50 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 88,550.00 ลบ.ม.

       2,266,000        2,266,000

80 กิจกรรมยอ่ยที่ 19) ขุดลอกหนองหมากจบั หมู่ที่ 7 
ต้าบลดอนสมบูรณ์ อ้าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสินธุ์ ขุดลอกแหล่งน ้า ขนาดกวา้ง 70.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร หรือ
ปริมาตร   ดินขุดไม่น้อยกวา่ 22,968.75 ลบ.ม. งาน
ขนยา้ยดินขุดทิ งในพื นที่สาธารณะระยะทางไม่เกิน 
5.00 กม. ปริมาตร 16,800.00 ลบ.ม.

       1,412,000        1,412,000

81 กิจกรรมยอ่ยที่ 20) ขุดลอกหนองยางค้า บ้านยางค้า
 หมู่ที่ 7 ต้าบลอิตื อ อ้าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสินธุ์ ขุดลอกแหล่งน ้า ขนาดกวา้ง 100.00 เมตร
 ยาว 120.00 เมตร ล้าเฉล่ีย 2.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 23,136.00 ลบ.ม.

       1,027,300        1,027,300

กาฬสินธุ ์  25/35



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565  จงัหวัดกำฬสนิธุ์

142 กิจกรรมยอ่ยที่ 21) ก่อสร้างท่อระบายน ้าแบบ
เหล่ียม บ้านกุดท่าลือ หมู่ที่ 6 ต้าบลห้วยเม็ก 
อ้าเภอห้วยเม็ก จงัหวดักาฬสินธุ์ ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่
น้อยกวา่ 480.00 ตารางเมตร

          660,000           660,000

82 กิจกรรมยอ่ยที่ 22) ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเม็ก  
บ้านกุดท่าลือ หมู่ที่ 6 ต้าบลห้วยเม็ก อ้าเภอห้วยเม็ก
 จงัหวดักาฬสินธุ์ ขนาดกวา้ง 130.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

       1,990,000        1,990,000

57 กิจกรรมยอ่ยที่ 23) พัฒนาระบบกระจายน ้าคลอง
ส่งน ้าล้าปาว คลอง 4R-LMC ต้าบลเหนือ อ้าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์

       1,900,000          1,900,000

83 กิจกรรมยอ่ยที่ 24) ขุดลอกสระหนองหอ บ้านห้วย
มะทอ หมู่ที่ 2 ต้าบลหัวหิน อ้าเภอห้วยเม็ก จงัหวดั
กาฬสินธุ์ ขุดลอกสระหนองหอ ขนาดกวา้ง 150.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กวา่ 63,510.75 ลบ.ม.

       1,493,000        1,493,000

143 กิจกรรมยอ่ยที่ 25) ขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 8 ต้าบล
ส้าราญ อ้าเภอสามชัย จงัหวดักาฬสินธุ์ ขุดลอก
แหล่งน ้า ขนาดกวา้ง 150.00 ม. ยาว 150.00 เมตร 
 ลึก 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุนดไม่น้อยกวา่ 
63,510.00 ลบ.ม.

       1,713,700        1,713,700

กาฬสินธุ ์  26/35



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
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กิจกรรมยอ่ยที่ 26) ขุดลอกหนองมน บ้านศรีล้าดวน
 หมู่ที่ 15 ต้าบลดงลิง อ้าเภอกมลาไสย จงัหวดั
กาฬสินธุ์ ขุดลอกแหล่งน ้า ขนาดกวา้ง 65.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 14,250.00 ลบ.ม.

          500,000           500,000

125 กิจกรรมยอ่ยที่ 27) ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยกลอย
ตอนล่าง หมู่ที่ 5 ต้าบลส้าราญใต้ อ้าเภอสามชัย 
จงัหวดักาฬสินธุ์ คันดินกวา้ง 30.00 เมตร ยาว 
620.00 เมตร สูง 7.00 เมตร

      10,000,000       10,000,000

126 กิจกรรมยอ่ยที่ 28) ก่อสร้างฝายน ้าล้น (ล้าห้วยยาง)
 หมู่ที่ 8 ต้าบลส้าราญใต้ อ้าเภอสามชัย จงัหวดั
กาฬสินธุ์ คันดินกวา้ง 30.00 เมตร ยาว 620.00 
เมตร สูง 7.00 เมตร

      10,000,000       10,000,000

164 กิจกรรมยอ่ยที่ 29) ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่ บริเวณสระน ้าสาธารณะบ้านหนอง   
กุงกลาง (หนองแวง) หมู่ที่ 8 ต้าบลส้าราญ อ้าเภอ
สามชัย จงัหวดักาฬสินธุ์

          752,000           752,000

127 กิจกรรมยอ่ยที่ 30) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
น ้าประปา หมู่ที่ 7 ต้าบลค้าสร้างเที่ยง อ้าเภอสามชัย
 จงัหวดักาฬสินธุ์

       1,068,100        1,068,100

58 กิจกรรมยอ่ยที่ 31) ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน ้า
ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 
ต้าบลส้าราญ อ้าเภอสามชัย จงัหวดักาฬสินธุ์ ขนาด
กวา้ง 2.60 เมตร ยาว 1,094.00 เมตร ลึก 0.80 
เมตร พร้อมก้าจดัวชัพืช

          917,300             917,300
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กิจกรรมหลักที่ 1.3 บริหารจดัการน ้าเพือ่ป้องกัน
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ในพื นที่จงัหวดักาฬสินธุ์

5       25,000,000         25,000,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการป้องกันและลด
ผลกระทบจากน ้าท่วม และเป็นแหล่งน ้าส้าหรับ
ผลิตผลทางการเกษตร

74 กิจกรรมยอ่ยก่อสร้างพนังกั นน ้าบ้านท่าเยีย่ม ต้าบล
ล้าชี อ้าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ ระยะทาง 
250.00 เมตร

      25,000,000         25,000,000

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้

      17,814,800       17,814,800 เห็นควรสนับสนุน เป็นการเพิม่พื นที่ป่าไม้

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมการเพิม่พื นที่สีเขียวใน
ทุกภาคส่วน

5       17,814,800       17,814,800

59 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) ส่งเสริมการเพิม่พื นที่สีเขียวและ
การจดัการส่ิงแวดล้อมเมือง

       6,600,000        6,600,000

60 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ส่งเสริมเครือข่ายป่าครอบครัว
เพือ่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการพึง่พาตนเอง

       3,109,600        3,109,600

128 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) ส่งเสริมเครือข่าย ทสม. เพาะช้า
กล้าไม้ประจ้าหมู่บ้าน

       1,701,400        1,701,400

129 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และ
บ้ารุงรักษา

       6,403,800        6,403,800

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพดิน

       6,000,000          6,000,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการลดการชะล้าง
พังทะลายของดิน

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ลดการชะล้างพังทลายของดิน
ในพื นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน ้า

5        6,000,000          6,000,000

130 กิจกรรมยอ่ยลดการชะล้างพังทลายของดินในพื นที่
เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน ้า

       6,000,000          6,000,000
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4. การพัฒนาทุนมนุษยล์ดความ
เหล่ือมล ้าสร้างสังคมที่มีความ

มั่นคงและสงบสุข

โครงการเด็กกาฬสินธุ์ฉลาด ไม่
ขาดไอโอดีน มีพัฒนาการสมวยั

      12,062,600       12,062,600

กิจกรรมหลักที่ 1.1  เสริมสร้างเด็กกาฬสินธุ์ฉลาด 
ไม่ขาดไอโอดีน มีพัฒนาการสมวยั

3       12,062,600       12,062,600

144  กิจกรรมยอ่ยที่ 1) พัฒนาศักยภาพครูศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการและเสริมสร้าง 
IQ&EQ ในกลุ่มเด็กปฐมวยั

          834,100           834,100

145 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) สนับสนุนชุดส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวยัเพือ่เสริมสร้าง IQ&EQ แก่ ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

       1,932,000        1,932,000

146 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) สนับสนุนชุดของเล่นและหนังสือ
เล่านิทานเสริมสร้าง IQ&EQ แก่ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

       4,830,000        4,830,000

147 กิจกรรมยอ่ยที่ 4) สนับสนุนการจดัตั งกองทุนนม ไข่ 
เกลือเสริมไอโอดีนประจ้าต้าบล

       3,750,000        3,750,000

148 กิจกรรมยอ่ยที่ 5) ประเมินพัฒนาการกลุ่มเด็ก
ปฐมวยั 0-5 ปี และสุ่มประเมินความฉลาดทาง
สติปัญญา/อารมณ์ (IQ&EQ) เด็กนักเรียนชั น ป.1

          400,000           400,000

149 กิจกรรมยอ่ยที่ 6) จดัเวทีประชุมน้าเสนอสรุปผล
การด้าเนินงานและสรุปบทเรียนเพือ่โอกาสพัฒนา

          316,500           316,500
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โครงการพัฒนาศักยภาพคน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
อาสาสมัคร และองค์กร
เครือข่ายคนพิการจงัหวดั
กาฬสินธุ์

       5,142,000          5,142,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการพัฒนาศักยภาพคน
พิการ

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการ อาสาสมัคร และองค์กรเครือข่ายคนพิการ

4        5,142,000          5,142,000

61 กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ) พื นที่สร้างสรรค์ส้าหรับคนพิการ        1,350,000          1,350,000
62 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ส่งเสริมศักยภาพอาชีพคนพิการ        2,682,000          2,682,000
63 กิจกรรมยอ่ยที่ 3) มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคน

พิการ
       1,110,000          1,110,000

 โครงการสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ด้วยการแพทยแ์ผนไทย  
จงัหวดักาฬสินธุ์  ปี 2565

       1,735,000          1,735,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการฝึกอบรมเพือ่สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้

กิจกรรมหลักที่ 3.1 อบรมหลักสูตรมาตรฐานที่ได้รับ
การรับรอง หลักสูตรผู้ช่วยแพทยแ์ผนไทย  372 ชม.
จ้านวน  50 คน

3        1,735,000          1,735,000

64 กิจกรรมยอ่ยอบรมหลักสูตรมาตรฐานที่ได้รับการ
รับรอง หลักสูตรผู้ช่วยแพทยแ์ผนไทย  372 ชม.
จ้านวน  50 คน

       1,735,000          1,735,000

โครงการหมอนวดไทยสู่
มาตรฐานมืออาชีพ

       5,712,000          4,726,300           985,700
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150 กิจกรรมหลักที่ 4.1 เพิม่ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ
ด้านการบริการสุขภาพ นวดไทยเพือ่สุขภาพ นวด
เพือ่เสริมความงาม และสปา

3        2,667,800          2,667,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
อาชีพ

151 กิจกรรมหลักที่ 4.2 สร้างอาชีพสร้างรายได้และ
พัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพกลุ่มหมอนวดไทยใน
จงัหวดักาฬสินธุ์

3        2,058,500          2,058,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
อาชีพ

152 กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาหมอนวดแป็นไทยสู่
มาตรฐานมืออาชีพ

3           985,700           985,700 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก มีค่าจา้งที่ปรึกษา
 819,200 บาท

 โครงการเพิม่ผลิตภาพแรงงาน
ไทยสู่ SME 4.0

          544,500           544,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 5.1 เพิม่ผลิตภาพแรงงานไทย สู่ 
SME 4.0

3           544,500           544,500

65 กิจกรรมยอ่ยที่ 1)  การให้ค้าปรึกษาเพือ่เพิม่ผลิต
ภาพแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการที่มี
พนักงาน/ลูกจา้ง 
กิจกรรมยอ่ยที่ 2) การฝึกอบรม หลักสูตร 12 ชั่วโมง
 ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ

          544,500           544,500

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการ
แก้ไขปัญหาหนี นอกระบบและ
หนี กองทุนเงินกู้ยมืเพือ่การศึกษา

          152,000           152,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 6.1 แก้ไขปัญหาหนี นอกระบบและ
หนี กองทุนเงินกู้ยมืเพือ่การศึกษา

4           152,000           152,000
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งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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153 กิจกรรมยอ่ยการจดัอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันการ
แก้ไขปัญหาหนี นอกระบบและหนี กองทุนเงินกู้ยมื
เพือ่การศึกษา

          152,000           152,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

โครงการกาฬสินธุ์เมืองแห่ง
ความปลอดภัย “ด่านครอบครัว
 รั วชุมชนแห่งความปลอดภัย”

       2,077,200        2,077,200 เห็นควรสนับสนุน เป็นการฝึกอบรมด้านความ
มั่นคง
ข้อสังเกต กลุ่มเป้าหมาย คือผู้น้าท้องถิ่น 
อาสาสมัครชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 7.1 ยกระดับ “ด่านครอบครัว รั ว
ชุมชนแห่งความปลอดภัย”

1        2,077,200        2,077,200

154 กิจกรรมยอ่ยการจดัอบรมผู้น้าท้องถิ่น  ผู้น้าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  อาสาสมัครในชุมชน 
สถานศึกษา สถานพยาบาล

       2,077,200        2,077,200

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET เพิม่สัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษา และการ
พัฒนาอาชีพ

      20,088,500       20,088,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 8.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 O –NET

3        9,511,000        9,511,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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155 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 O-NET  
 กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1) สร้างกลไกการขับเคล่ือนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O –NET
กิจกรรมยอ่ยที่ 1.2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน O–NET
กิจกรรมยอ่ยที่ 1.3) สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กให้
มีรูปแบบการบริหารจดัการที่เข้ากับบริบทของชุมชน
กิจกรรมยอ่ยที่ 1.4) ศึกษาวจิยัรูปแบบแนวทางการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O–NET ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาอยา่งยัง่ยนื

       9,511,000        9,511,000

กิจกรรมหลักที่ 8.2 เพิม่สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
และการพัฒนาอาชีพ

3        5,590,000        5,590,000

156 กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ส่งเสริมการเพิม่สัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษา  
1.1 เวทีประชาคม
1.2 ฝึกประสบการณ์อาชีพ
1.3 พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
1.4 เปิดบ้านงานอาชีพ
1.5 กลไกพัฒนางานอาชีพ

       5,590,000        5,590,000

 กิจกรรมหลักที่ 8.3 การพัฒนานวตักรรมทาง
การศึกษาที่ส่งเสริมการคิด และจติสาธารณะโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน บนพื นฐานชุมชน

3        4,987,500        4,987,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมีค่าตอบแทน
ผู้ปฎิบัติงานนอกเวลา ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก 
และค่าพาหนะให้คณะกรรมการ และมีการอบรม
เจา้หน้าที่ภาครัฐ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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157 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) การพัฒนานวตักรรมทาง
การศึกษาที่ส่งเสริมการคิด และจติสาธารณะโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน บนพื นฐานชุมชน  
กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1 ) คัดเลือกสถานศึกษา (โดยผู้มี
ส่วนร่วม)   
กิจกรรมยอ่ยที่ 1.2) สร้างทีมพีเ่ลี ยง (มหาวทิยาลัย
พื นที่ หน่วยงานทางการศึกษา    ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวฒิุ ภาคประสังคม)
กิจกรรมยอ่ยที่ 1.3) สร้างการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
กิจกรรมยอ่ยที่ 1.4) ทบทวนการท้างาน สร้าง
เครือข่าย ให้เกิดความยัง่ยนื

       4,987,500        4,987,500

66 โครงการประกวดจงัหวดั/ชมรม
 TO BE NUMBER ONE 
ต้นแบบ/ดีเด่นจงัหวดักาฬสินธุ์ 
ระดับประเทศ ปี 2565

1        1,975,000          1,975,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของเยาวชน

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ       10,000,000         10,000,000

   640,447,600      328,344,600    257,038,300     55,064,700

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)

2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี  1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

รวมทัง้สิ้น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -          -                         -   

                      -               1,000,000

        1             2,977,500        -                         -   

        203,002,000             9,397,000

        2             2,500,000        -                         -   

            1,255,700             3,400,900

        1             1,452,000        -                         -   

          12,883,800           15,049,400

      16        499,539,300       12        246,621,000         4        224,071,000       -            28,847,300
          9,000,000           9,000,000

16      508,539,300       12      255,621,000       4        224,071,000       -     28,847,300         
หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดมหาสารคามวงเงิน 236,728,700 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)

     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม  4  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        4         105,640,800

        4           21,899,100

       -                         -   

จังหวัดมหำสำรคำม

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        4

        52

        120,081,100

        321,017,300

        4         119,081,100ส่งเสริมและพฒันาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และ
การตลาดสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

1

4

ส่งเสริมการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วฒันธรรม เปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม

พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี 
เทดิทนูสถาบนัของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์

        5           51,284,300

3 ส่งเสริมและพฒันาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเปน็
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวฒันธรรมของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

        2             7,156,600

มหาสารคาม



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ผลิต การแปรรูปผลผลิต และ
การตลาดสินค้าเกษตรและ
อาหารคุณภาพ

1.1 โครงการเพิม่และพัฒนา
แหล่งน้้าเพือ่เพิม่พืน้ที่ทาง
การเกษตร

      87,017,200         87,017,200

1 กิจกรรม : ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิม่และพัฒนาแหล่ง
น้้าเพือ่เพิม่พืน้ที่ทางการเกษตร (เจาะบ่อน้้าบาดาล
สูบน้้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย)์ จ้านวน 120 
บ่อ

2       57,336,000         57,336,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก การขุดเจาะน้้า
บาดาล 120 บ่อ ซ่ึงครอบคลุมพืน้ที่ทั้งจงัหวดั 
ส่งผลให้เกษตรกรมีน้้าใช้ในการเกษตรและได้รับ
ประโยชน์เพิม่ขึ้นประมาณ 6,000 ไร่ รวมทั้งเป็น
ความต้องการของประชาชนพืน้ที่ เนื่องจากพืน้ที่
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่แล้ง จงึต้องน้าน้้าใต้ดินมาใช้
ในช่วงฤดูแล้ง
**ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้
ประโยชน์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ

2 กิจกรรม : ขุดเจาะบ่อบาดาลส่งเสริมระบบสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตยแ์บบเคล่ือนที่ได้

2           301,200             301,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ระบบสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตยแ์บบเคล่ือนที่ได้ ท้าให้เกิด
ความคล่องตัวในการใช้งาน และช่วยลดภาระ
ค่าใช้จา่ยในการที่ใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า
สูบน้้าขึ้นจากบ่อ และลดต้นทุนด้านพลังงาน
ส้าหรับระบบสูบน้้าเพือ่ใช้ในโครงการฯ ได้
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3 กิจกรรม : ขุดลอกแหล่งน้้าเพิม่ประสิทธภิาพการ
เก็บกักคลองปะหลาน กม.0+000-2+500 พร้อม
อาคารประกอบ ต.ปะหลาน อ.พยคัฆภูมิพิสัย

2        4,500,000          4,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งน้้าในพืน้ที่ให้เพียงพอแก่การ
เกษตรกรรม และอุปโภค บริโภคของ ประชาชน
ในพืน้ที่

4 กิจกรรม : ขุดลอกแหล่งน้้าเพิม่ประสิทธภิาพการ
เก็บกักล้าน้้าเสียวใหญ่ บ้านโคก กม.
60+000-64+800 พร้อมอาคารประกอบ ต.หัวเรือ 
อ.วาปีปทุม

2       12,530,000         12,530,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งน้้าในพืน้ที่ให้เพียงพอแก่การ
เกษตรกรรม และอุปโภค บริโภคของ ประชาชน
ในพืน้ที่

54 กิจกรรม : ขุดลอกแหล่งน้้าเพิม่ประสิทธภิาพการ
เก็บกักคลองปะหลาน บ้านน้อยโนนเจริญ กม.
0+000-3+300 พร้อมอาคารประกอบ ต.ปะหลาน 
อ.พยคัฆภูมิพิสัย

2        5,100,000          5,100,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งน้้าในพืน้ที่ให้เพียงพอแก่การ
เกษตรกรรม และอุปโภค บริโภคของ ประชาชน
ในพืน้ที่

45 กิจกรรม : ขุดลอกแหล่งน้้าเพิม่ประสิทธภิาพการ
เก็บกักล้าห้วยมะหล่ีพร้อมอาคารประกอบ กม.
0+000-1+500 ต.แคน อ.วาปีปทุม

2        3,200,000          3,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งน้้าในพืน้ที่ให้เพียงพอแก่การ
เกษตรกรรม และอุปโภค บริโภคของ ประชาชน
ในพืน้ที่

55 กิจกรรม : ขุดลอกแหล่งน้้าเพิม่ประสิทธภิาพการ
เก็บกักล้าห้วยคลองนาพร้อมอาคารประกอบ กม.
0+000-2+500 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม

2        4,050,000          4,050,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งน้้าในพืน้ที่ให้เพียงพอแก่การ
เกษตรกรรม และอุปโภค บริโภคของ ประชาชน
ในพืน้ที่

1.2 โครงการส่งเสริม
กระบวนการผลิตการแปรรูป
สินค้าเกษตร ตามความต้องการ
ของตลาดอยา่งมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน

      19,291,800         18,291,800        1,000,000
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5 กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจงัหวดั
 ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

2        5,856,700          4,856,700        1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริมและ
เพิม่ประสิทธภิาพในการผลิตข้าวอินทรียใ์ห่แก่
เกษตรกรในพืน้ที่ ซ่ึงสอดคล้องนโยบายของ
รัฐบาล โดยคาดวา่เกษตรกรจะได้รับประโยชน์
มากกวา่ 400 ราย 
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่เป็นการจา้ง
พัฒนานวตักรรมภูมิสารสนเทศเพือ่การจดัการ
ข้าวสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลย ีQR Code 
แบบแผนที่ออนไลน์ในรูปแบบ Web และ 
Mobile Application งบประมาณ 1,000,000 
บาท

6 กิจกรรม : ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินในพืน้ที่ที่ไม่
เหมาะสมตาม (Zoning by  Agri map) เพือ่
ปรับเปล่ียนเป็นการท้าเกษตรกรรมยัง่ยนื

2        2,223,500          2,223,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับพืน้ที่
เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ที่ ที่ไม่สามารถ
ปลูกข้าวได้  โดยจะปรับให้พืน้ที่ปลูกพืชชนิดอื่น
ทดแทน

7 กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน GAP และอินทรีย์

2        3,161,400          3,161,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในพืน้ที่ปลูกพืชสมุนไพร โดยยดึ
เป้าหมายของจงัหวดั ที่ต้ังเป้าวา่จะเป็น เมือง
สมุนไพร รวมทั้งเมื่อปลูกเสร็จแล้วจะมีการตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAP
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8 กิจกรรม : ชุมชนต้นแบบการผลิตพืชอาหารและ
สมุนไพรอินทรียแ์บบบูรณาการจงัหวดัมหาสารคาม

2           800,200             800,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพเทคโนโลยกีารผลิตพืชสู่สินค้าที่ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์โดยสามารถลดต้นทุน/
เพิม่รายได้หรือเพิม่คุณภาพและผลผลิต ได้อยา่ง
น้อยร้อยละ 20 และเป็นการสร้างเครือข่าย
ขยายกลุ่ม/ชุมชน ไปยงัพืน้ที่อื่นได้อยา่งน้อย 7 
กลุ่ม

9 กิจกรรม : พัฒนาเมืองสมุนไพร 2        7,250,000          7,250,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการยกระดับ
พืชสมุนไพรต้ังแต่กระบวนการผลิต แปรรูป
สมุนไพร และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
GMP รวมทั้งการประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเมืองสมุนไพร
จงัหวดัมหาสารคาม

1.3 โครงการพัฒนาเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์
การเกษตรให้มีศักยภาพและ
ความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ

      13,331,100         13,331,100

56 กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตวต์ามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่การขับเคล่ือนเกษตรกรรม
ยัง่ยนื  กู้ภัยโควดิ

2        3,246,200          3,246,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
การอาชีพให้ประชาชนและเกษตรกร เล้ียงไก่ไข่
เพือ่ลดรายจา่ยและสามารถเพิม่รายได้ เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงการด้าเนินโครงการนี้
ครอบคลุมพืน้ที่ทั้งจงัหวดั
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10 กิจกรรม : เพิม่ศักยภาพผลิตโคเนื้อโดยใช้อาหาร
ทีเอ็มอาร์ที่ใช้วตัถุดิบหลักจากพืชอาหารสัตวใ์น
จงัหวดัมหาสารคาม

2        1,100,000          1,100,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการเพิม่ผลผลิต
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ รวมทั้งสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชส้าหรับเป็น
อาหารสัตว ์เพือ่จ้าหน่ายให้แก่ผู้เล้ียงโค

11 กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตวว์ถิี
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควดิ 2019 
ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือเพือ่เกษตรกร 
ตามพระราชด้าริ (ธคก.)

2        3,574,200          3,574,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่ลด
รายจา่ยและเพิม่รายได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
เพือ่ช่วยเหลือและเยยีวยาเกษตรกรจ้านวน 650 
ราย โครงการธนาคารโค–กระบือเพือ่เกษตรกร 
ตามพระราชด้าริ ที่ได้รับผลกระทบจากโรค
ระบาด COVID-19

46 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิม่ด้าน
ปศุสัตว์

2        1,032,800          1,032,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจาก
เนื้อสัตว ์(โค สุกร นมโค ไข)่ ส่งเสริมและ
พัฒนาการตลาด รวมถึงติดตามและประเมินผล
หลังจากด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ

47 กิจกรรม : อบรมเพิม่ศักยภาพ ศึกษาดูงาน Young 
Smart Farmer เพือ่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ สู่
การพัฒนาเกษตรกร  จงัหวดัมหาสารคาม

2           370,200             370,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการท้าเกษตรโดยใช้นวตักรรมและได้
มาตรฐานในการผลิตสู่ชุมชนและเกษตรกร
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12 กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพไหมไทย 2        1,729,000          1,729,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มผู้เล้ียงไหมให้สามารถเข้าสู่
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานรวมทั้ง รองรับสู่
การตลาดยคุใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหม 8 
อ้าเภอ จ้านวน 160 ราย

52 กิจกรรม : ส่งเสริมการปลูกหม่อน เล้ียงไหม และ
ฟืน้ฟูยกระดับผ้าไหม ผ้าฝ้าย มัดหมี่ลายดอกผักต้ิว
ด้วยสีธรรมชาติ

2           724,200             724,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการสร้างอาชีพ
และรายได้ให้แก่เกษตรกร  รวมทั้งพัฒนาเส้น
ไหมให้สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

48 กิจกรรม : เมืองมหาสารคามสีเขียวสู่เกษตรกรรม
ยัง่ยนื

2        1,554,500          1,554,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการขับเคล่ือน
เมืองมหาสารคามสีเขียวสู่เกษตรกรรมที่ยัง่ยนื 
ซ่ึงจะตอบโจทยเ์ป้าหมายการพัฒนา เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

1.4 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การเกษตรด้วยการวจิยัและ
พัฒนาสู่นวตักรรมเพือ่การ
บริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน

          441,000             441,000

13 กิจกรรม : ต้นแบบโรงปุย๋หมักเติมอากาศในการ
ทดแทนปุย๋เคมีเพือ่การผลิตพืชอินทรีย์

2           441,000             441,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  เป็นการอบรมเพือ่
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ
ให้มีการเรียนรู้การผลิตปุย๋ที่มีคุณภาพ ต้นทุนต้่า 
และสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปผลิตพืชระบบ
อินทรีย ์อยา่งมีประสิทธภิาพ
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2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วฒันธรรม เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

2.1 โครงการปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง

    281,190,000         79,188,000     202,002,000

14 กิจกรรม : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
ล้าห้วยกุดจอกในสายทางแยก ทางหลวง 12 - บ้าน
โพน ต้าบลเชียงยนื อ้าเภอเชียงยนื

2        3,780,000          3,780,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเพือ่เชื่อมต่อระหวา่งเส้นทางรอง
ไปยงัเส้นทางหลัก ท้าให้เกิดความคล่องตัวใน
การคมนาคมและการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีก
ทั้งยงัเป็นความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

15 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกสะพานบ้านเกิ้ง - บ้านโขงใหญ่ ต้าบลมะค่า 
อ้าเภอกันทรวชิัย

2        8,668,000          8,668,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นเส้นทาง
เชื่อมต่อระหวา่งเส้นทางรองไปยงัเส้นทางหลัก 
ท้าให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็นความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ที่

57 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองแวง
 - บ้านหนองกุงใต้ ต้าบลเชียงยนื อ้าเภอเชียงยนื

2        8,970,000        8,970,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุง
เส้นทางหลัก ท้าให้เกิดความคล่องตัวในการ
คมนาคมและการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้ง
ยงัเป็นความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

70 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านมะโบ่ - 
บ้านป่าตอง ต้าบลบ้านกู่ อ้าเภอยางสีสุราช

2        8,365,500        8,365,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่
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16 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหวา่ง บ้าน
โคกกลาง ม.3,12 ต้าบลบรบือ กับบ้านหนองแสง 
ต้าบลห้วยเตย  อ้าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม 
(ช่วงที่ 2)

2       12,500,000         12,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นเส้นทาง
เชื่อมต่อระหวา่งเส้นทางรองไปยงัเส้นทางหลัก 
ท้าให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็นความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ที่

17 กิจกรรม : ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตโดยวธิ ีPavement In-Place Recycling สาย
บ้านต้าแย ต้าบลโพธิ์ชัย-ต้าบลหัวเรือ อ้าเภอวาปี
ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม

2       12,000,000         12,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ปรับปรุงถนนท้าให้
เกิดความคล่องตัวในการคมนาคมและการขนส่ง
สินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็นความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ที่

18 กิจกรรม : ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตโดยวธิ ีPAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 
สายสะพานลดาวลัย ์- สะพานบ้านคุยเชือก ต้าบล
โพนงาม อ้าเภอโกสุมพิสัย

2       17,240,000         17,240,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ปรับปรุงถนนท้าให้
เกิดความคล่องตัวในการคมนาคมและการขนส่ง
สินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็นความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ที่

71 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์
คอนกรีต บ้านน้้าโจก้-บ้านหนองโน ต.ดงใหญ่ อ.
วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

2        7,047,000        7,047,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

58 กิจกรรม : ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิ ี Pavement In-Place Recycling สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 4007 บ้านหนองขี-บ้านหนอง
เสียว ต.นาข่า อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

2        9,400,000          9,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุง
เส้นทางหลัก ท้าให้เกิดความคล่องตัวในการ
คมนาคมและการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้ง
ยงัเป็นความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

19 กิจกรรม : ซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายทาง
บ้านแวงน่าง ต.แวง่น่าง-บ้านจ้านัก ต.หนองปลิง อ.
เมืองฯ จ.มหาสารคาม

2       15,600,000         15,600,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุง
ถนนท้าให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็นความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ที่
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72 กิจกรรม : ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเลิงใต้ 
พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. อ้าเภอโกสุมพิสัย 
จงัหวดัมหาสารคาม

2       16,200,000       16,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุง
ถนน เพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

73 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางสายศรีสวสัด์ิรัตนโก
สินธุ์ ต้าบลแก่งเลิงจาน อ้าเภอเมืองมหาสารคาม 
จงัหวดัมหาสารคาม

2       15,000,000       15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการปรับปรุง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

74 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางสายศรีสวสัด์ิรัตนโก
สินธุ์ ซอย 3 ต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองมหาสารคาม 
จงัหวดัมหาสารคาม

2       10,000,000       10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

75 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.23 
บ้านโนนแต้-บ้านดอนหัน ต.ท่าสองคอน อ้าเภอ
เมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

2       15,600,000       15,600,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

76 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขิง
แคง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้าบลแก้งแก
 อ้าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม

2        6,320,000        6,320,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

77 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสา
ยแยก ทล.208-บ้านหนองกุงเต่า ต้าบลท่าสองคอน 
อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

2       11,700,000       11,700,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

78 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกจากส่ี
แยกบ้านหนองดุก-โรงเรียนบ้านหนองขุ่น  ต.
มิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม

2       21,079,500       21,079,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

79 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านเชียง
เหียน ต้าบลเขวา-บ้านป่าแดง ต.มิตรภาพ อ.แกด้า 
จ.มหาสารคาม

2       19,500,000       19,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

80 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสา
ยทางบ้านหัวขัว-บ้านโคกล่ิน ต.โนนภิบาล อ.แกด้า 
จ.มหาสารคาม

2       15,600,000       15,600,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

81 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสา
ยทางบ้านหมากค่า-บ้านหนองดุก อ.แกด้า จ.
มหาสารคาม

2       13,560,000       13,560,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

82 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสา
ยทางบ้านหินลาดและบ้านดอนหัน ต.ท่าสองคอน อ.
เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

2       13,560,000       13,560,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่

83 กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสา
ยทางบ้านภูดิน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.
มหาสารคาม

2       19,500,000       19,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
ถนนเพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคม
และการขนส่งสินค้าด้านเกษตร อีกทั้งยงัเป็น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP และการตลาด

      10,737,900          9,686,900        1,051,000

20  พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 2        3,900,000          3,900,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่จ้านวน 40 กลุ่ม 
ทั้ง 13 อ้าเภอและพัฒนารายเก่า เสริมสร้าง
โอกาสและเพิม่ช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ในพืน้ที่

21 กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดและสร้างภาพลักษณ์
สินค้า

2        2,758,400          2,758,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
การตลาดและสร้างภาพลักษณ์สินค้าของจงัหวดั
มหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จกัของประชาชนทั่วไป 
โดยคาดวา่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาค
บริการที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์เป็นอยา่งมาก

22 กิจกรรม : พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการ
พัฒนาบรรจภุัณฑ์

2        1,877,400          1,877,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และบรรจภุัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ประเภทผ้าไหมให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน/
OTOP ได้รับการพัฒนาบรรจภุัณฑ์ จ้านวน 20 
กลุ่ม

49 กิจกรรม : พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี

2        1,051,000        1,051,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัจา้ง
ผู้เชี่ยวชาญให้ค้าปรึกษาและเป็นการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

59 กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพไหมไทยพืน้บ้านอีสานให้
ได้มาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการสู่การตลาดยคุ
ใหม่

2        1,151,100          1,151,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
ยกระดับคุณภาพไหมไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้
เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการปลูกหม่อน 
เล้ียงไหม ผลิตเส้นไหม และผ้าไหมให้ได้ตาม
มาตรฐาน เพือ่ต่อยอดผลการส่งเสริมในปี 2561 
และ ปี 2562 ให้ครบวงจร

2.3 โครงการยกระดับและ
พัฒนาศักยภาพการตลาด
สมุนไพร

          791,600             791,600

60 กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดสมุนไพรจงัหวดั
มหาสารคาม

2           430,200             430,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก พัฒนาศักยภาพเพิม่
ช่องทางการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ของ
จงัหวดัมหาสารคาม ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการและผู้ผลิต

23 กิจกรรม: ประชาสัมพันธม์หาสารคามเมืองสมุนไพร 2 361,400             361,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธโ์ครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรให้
เป็นที่รับทราบอยา่งกวา้งขวาง ส่งผลให้
ประชาชนที่สนใจหรือต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากสมุนไพร หรือกลุ่มผู้ค้าสมุนไพรมาขอซ้ือ
สมุนไพรในพืน้ที่มากขึ้น

2.4 โครงการเปิดบ้าน
มหาสารคาม

      25,320,300         15,974,300        1,000,000        8,346,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

24  กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
 - การจดังานออนซอนกลองยาววาปีปทุม

2        1,000,000          1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีของจงัหวดั
มหาสารคามสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่นโรงแรม 
ร้านอาหารในจงัหวดัเพิม่มากขึ้น และต้อง
รายงานผลสัมฤทธิ์จากการด้าเนินโครงการ 
รวมทั้งให้มีข้อมูลผลการด้าเนินการที่ผ่านมา

25 กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
 - การจดังานนมัสการพระธาตุนาดูน

2        1,500,000          1,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีของจงัหวดั
มหาสารคามสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่นโรงแรม 
ร้านอาหารในจงัหวดัเพิม่มากขึ้น และต้อง
รายงานผลสัมฤทธิ์จากการด้าเนินโครงการ 
รวมทั้งให้มีข้อมูลผลการด้าเนินการที่ผ่านมา

26 กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
 - การจดังานบุญเบิกฟ้าจงัหวดัมหาสารคาม

2        1,000,000          1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีของจงัหวดั
มหาสารคามสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่นโรงแรม 
ร้านอาหารในจงัหวดัเพิม่มากขึ้น และต้อง
รายงานผลสัมฤทธิ์จากการด้าเนินโครงการ 
รวมทั้งให้มีข้อมูลผลการด้าเนินการที่ผ่านมา
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ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

27 กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
 - มหกรรมหุน่กระต๊ิบข้าว หุน่ฟาง และหุน่นานาชาติ

2       10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีของจงัหวดั
มหาสารคามสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่นโรงแรม 
ร้านอาหารในจงัหวดัเพิม่มากขึ้น และต้อง
รายงานผลสัมฤทธิ์จากการด้าเนินโครงการ 
รวมทั้งให้มีข้อมูลผลการด้าเนินการที่ผ่านมา

50 กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
 - การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2        2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีของจงัหวดั
มหาสารคามสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่นโรงแรม 
ร้านอาหารในจงัหวดัเพิม่มากขึ้น และต้อง
รายงานผลสัมฤทธิ์จากการด้าเนินโครงการ 
รวมทั้งให้มีข้อมูลผลการด้าเนินการที่ผ่านมา

84 กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
 - การฝึกอบรมบุคลากรและเครือข่ายด้านการ
ท่องเที่ยวในการให้บริการและดูแลความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว

2           474,300             474,300 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการเพิม่ทักษะ
บุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวใน
จงัหวดัมหาสารคามให้สามารถช่วยเหลือและ
ดูแลความปลอดภัยเบือ้งต้นให้แก่นักท่องเที่ยวได้
 โดยอบรมมัคคุเทศก์น้อย อบรมเครือข่าย
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนการใช้ Social Media เพือ่การ
ประชาสัมพันธด้์านการท่องเที่ยว
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วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

61 กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

2 1,000,000        1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬามหาสารคาม
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่นโรงแรม 
ร้านอาหารในจงัหวดัเพิม่มากขึ้น

62 กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
 - ถนนสายวฒันธรรมนครจ้าปาศรี เพือ่การ
ท่องเที่ยวมหาสารคาม

2 8,146,000               8,146,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการจดัจา้ง
ท้าหนังส้ัน สร้างโรงละคร สร้างพระพุทธรูปปาง
เสด็จลีลาดาวดึงส์ จา้งพัฒนา Web Application
 Mobile จดัจา้งจดัมหกรรมมรดกภูมิปัญญาตัก
สิลานคร

28 กิจกรรม : การประชาสัมพันธท์่องเที่ยวจงัหวดั
 - แถลงข่าวประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว

2 200,000           200,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการจดัแถลง
ข่าวและผลิตส่ือประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว

2.5 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม        2,977,500        2,977,500
29 กิจกรรม : เพิม่พืน้ที่สีเขียวจงัหวดัมหาสารคาม 5        2,977,500        2,977,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการเพิม่พืน้ที่ป่า

ไม้ของจงัหวดัมหาสารคาม โดยจงัหวดัมี
เป้าหมายในปี 2565 ที่จะเพิม่พืน้ที่สีเขียวให้ได้ 
200,000 ไร่ และเพิม่เติมรายละเอียด
คุณลักษณะของกล้าไม้

3. ส่งเสริมและพัฒนาการจดั
การศึกษาเพือ่ยกระดับสู่การ
เป็นศูนยก์ลางบริการทาง
การศึกษาและวฒันธรรมของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ
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ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1
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สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

3.1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การจดัการศึกษาทั้งระบบเพือ่
ความยัง่ยนื

       4,656,600        1,255,700        3,400,900

30 กิจกรรม : พัฒนาระบบการคัดกรองพหุปัญญาของ
ผู้เรียนในจงัหวดัมหาสารคาม

3        3,400,900        3,400,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการจดั
ประชุมคณะท้างาน จา้งจดัท้าโปรแกรมจดัเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศกลางด้านพหุปัญญาของ
ผู้เรียน และจดันิทรรศการและการแสดงผลงาน
พหุปัญญา

31 กิจกรรม : ส่งเสริมเทคโนโลยสู่ีชุมชน 3        1,255,700        1,255,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการเพิม่
คุณภาพใบยาสูบตากแห้ง ซ่ึงเป็นการสร้าง
ทางเลือกในการถนอมอาหาร เนื่องจาก
อาหารแห้งสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานโดย
ไม่มีการเน่าเสีย

3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
สร้างมูลค่าจากวชิาการสู่ชุมชน

       2,500,000        2,500,000

63 กิจกรรม : การบูรณาการการศึกษาและการ
ท่องเที่ยว เพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวด้านบรรพชีวนิวทิยาและธรณีวทิยา
ของจงัหวดัมหาสารคาม

3           500,000           500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
และถ่ายทอดความรู้ด้านธรณีวทิยาและบรรพ
ชีวนิวทิยาเพือ่สร้างความสนใจในเร่ืองดังกล่าว 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบรรพชีวนิวทิยา
และธรณีวทิยา
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51 กิจกรรม : การบูรณาการเพือ่ส่งเสริมการศึกษา 
ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนิทรรศการ และ
เปิดแนวคิดการท่องเที่ยวด้านบรรพชีวนิวทิยาและ
ธรณีวทิยา เพือ่ยกระดับการบริการวชิาการและการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดัมหาสารคาม ส้าหรับนิสิต 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปของ จ.มหาสารคาม

3        2,000,000        2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
และถ่ายทอดความรู้ด้านธรณีวทิยาและบรรพ
ชีวนิวทิยาเพือ่สร้างความสนใจในสาขาวชิา
ดังกล่าวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบรรพชีวนิ
วทิยาและธรณีวทิยา รวมทั้ง ยงัประชาสัมพันธ์
และการจดักิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว รูปแบบ
การบริการวชิาการและการท่องเที่ยวแก่บุคคล
ทั่วไป

4. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี 
เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้อ
อาทรและสมานฉันท์

4.1 โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

      20,697,300         10,733,900        9,963,400

32 กิจกรรม : การพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ

3        3,636,000          3,636,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยทางจงัหวดัมหาสารคาม ได้
ด้าเนินการมาต้ังแต่ ปี 2558 - 2563 เป้าหมายปี
 2565 คาดวา่จะมีประชาชนทั่วไป จ้านวน 13 
หมู่บ้านๆ ละ 50 คน รวม 650 คน  และ แกน
น้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 13 อ้าเภอ 
รวม 80 คน เพือ่เป็นการต่อยอดจงึเห็นควร
สนับสนุน
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33 กิจกรรม : เพิม่ศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่
การพัฒนาที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3        3,043,000        3,043,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการจดั
มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจา้งเหมารถ
ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งจดัประกวดและมอบรางวลั
 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น

34 กิจกรรม : เกษตรเพือ่อาหารกลางวนั ขยายผลสู่
การปฏิบัติ

3           947,000             947,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริมให้
เด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ จ้านวนอ้าเภอละ 1 
แห่ง ที่อยูห่่างไกลได้องค์ความรู้ทางด้าน
การเกษตร รวมทั้ง ได้ฝึกการปลูกผักและการ
แปรรูปถนอมอาหารเองและมีทักษะในการท้า
การเกษตร

35 กิจกรรม : ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 3        1,854,700          1,854,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ด้าเนินการโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่ผ่านมาการ
ด้าเนินโครงการพบวา่ยงัไม่ทั่วถึง ครบทุกอ้าเภอ 
จงึต่อยอดผู้เข้าร่วมโครงการให้มีผลผลิตทาง
การเกษตรไวบ้ริโภคในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์
ออกจ้าหน่ายอยา่งต่อเนื่องส่งผลให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรรวม 512
 ราย

36 กิจกรรม : ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่
คนมหาสารคามอายยุนื

3        2,560,400        2,560,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นการจดับูทนิทรรศการ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ จา้งเหมาการแสดง และค่าสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของ พอช.
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

64 กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการช่วยฟืน้
คืนชีพขั้นพืน้ฐาน (CPR) และปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
เพือ่ลดการบาดเจบ็รุนแรงและเสียชีวติส้าหรับ
อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

3        2,154,600          2,154,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม
ศักยภาพของอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน ให้มี
ความรู้เร่ือง การช่วยชีวติขั้นพืน้ฐานและปฐม
พยาบาลของคนในพืน้ที่ให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น
 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่มีจติอาสา 
อาย ุ15 ปีขึ้นไป ทั้งส้ิน 7,980 คน ทั้งนี้ขอให้
ทบทวนช่วงอายขุองกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม

65 กิจกรรม : การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ “ลด
เส่ียงลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง” ด้วยเทคนิคให้
ค้าปรึกษาแบบสร้างแรงจงูใจ (Motivational 
Interviewing) ในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง จงัหวดัมหาสารคาม

3        1,274,000          1,274,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการอบรมเพือ่
พัฒนาแกนน้าเครือข่ายชุมชน  ในการสร้างการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ลดความเส่ียง
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ของประชาชนใน
พืน้ที่จ้านวน 13 อ้าเภอ

66 กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานวสิาหกิจผลิตภัณฑ์
สุขภาพชุมชนสมบูรณ์แบบ จงัหวดัมหาสารคาม

3           177,600             177,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน OTOP โดยเฉพาะ
ประเภทอาหารให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคโดยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชน (OTOP) 4 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา
สมุนไพร เคร่ืองส้าอาง วตัถุอันตรายที่ใช้ใน
บ้านเรือน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

37 กิจกรรม : พัฒนาต้าบลจดัการสุขภาพเพือ่การ
แก้ปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี

3        5,050,000             690,000        4,360,000 เห็นควรสนับสนุนเฉพาะ กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม
การจดัหลักสูตรการเรียนการสอน เร่ืองโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีในโรงเรียน 380,000 
บาท และ กิจกรรมที่ 5 จดักิจกรรมรณรงค์สร้าง
ความรอบรู้เร่ืองโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้้าดีให้แก่ประชาชนในพืน้ที่ด้าเนินการ 310,000
 บาท

4.2 โครงการจงัหวดัไอโอดีน
ยัง่ยนืมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 
(Smart Kids taksila 4.0)

       1,452,000        1,452,000

38 กิจกรรม : จงัหวดัไอโอดีนยัง่ยนืมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 
(Smart Kids taksila 4.0)

3        1,452,000        1,452,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวติของเด็กมหาสารคามโดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ระดับ 1.ระดับสติปัญญา 2.
ระดับความฉลาดทางอารมณ์ 3.ระดับความ
ฉลาดทางคุณธรรม กลุ่มเป้าหมายเด็กวยัเรียน 
6-12 ปี ครอบคลุมพืน้ที่ 13 อ้าเภอ

4.3 โครงการส่งเสริมอาชีพ        3,095,000          3,095,000
39 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานร่วมกับ

สถานศึกษา
3        1,118,000          1,118,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการเตรียม

ความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะฝีมือ เพือ่เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพืน้ที่ ซ่ีงเป็นการต่อ
ยอดจากภารกิจปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

40 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อย
เพือ่สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิม่รายได้

3           777,000             777,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการอบรมเพือ่
พัฒนาศักยภาพทักษะแรงงานผู้มีรายได้น้อยเพือ่
 สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิม่รายได้ (อบรม 5 
สาขา อาชีพ) ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายเป็นการต่อ
ยอดจากภารกิจปกติของหน่วยงาน

41 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ ให้มี
รายได้ที่เพิม่ขึ้น และมีคุณภาพชีวติที่ดี ประจ้าปี 
2565

3        1,200,000          1,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริมการ
สร้างอาชีพแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19 และได้เดินทางกลับภูมิล้าเนา
ในพืน้ที่ เพือ่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการขาด
รายได้ของแรงงานคืนถิ่น

4.4 โครงการเสริมสร้างความ
มั่นคง

      10,267,100          6,021,000        4,064,100           182,000

85 กิจกรรม : เสริมสร้างทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร
เด็กปฐมวยัเพือ่ป้องกันยาเสพติด ผ่านกระบวนการ
เล่นตามรอยพระยคุลบาทและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม จงัหวดั
มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1        2,529,700        2,529,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างทักษะด้านการคิดเชิง
บริหารเด็กช่วงปฐมวยั (EF) เป็นการสร้างทักษะ
กระบวนการคิดแก่เด็กปฐมวยั เพือ่สร้าง
ภูมิคุ้มกันและสามารถรับมือภัยยาเสพติด

42 กิจกรรม : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 TO BE NUMBER ONE จงัหวดัมหาสารคาม

1        4,203,000          4,021,000           182,000 ไม่เห็นควรสนับสนุนเฉพาะ กิจกรรมที่ 1 - 8 
เนื่องจากเป็นการอบรมเพียง 1 วนั อาจไม่
สามารถผลักดัน และไม่เพียงพอต่อการถ่ายทอด
ได้เท่าที่ควร 182,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

67 กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) 
ประจ้าปี 2565

1           173,200           173,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการกระตุ้นและ
สร้างจติส้านึกให้กับเยาวชนและประชาชนทุก
กลุ่มให้มีภูมิคุ้มกันในการปฏิเสธไม่เข้าไปยุง่
เกี่ยวกับยาเสพติด (เห็นควรให้ไปท้างานร่วมกับ
สาธารณสุข)

43 กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

1           733,000           733,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการเสริมสร้าง
ความรู้รักสามัคคีและจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ ชุมชนต่างๆ

68 กิจกรรม : การสร้างความสามัคคีและการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

1        2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมเพือ่
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และธ้ารงไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ

53 กิจกรรม : การสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างความมั่นคง

1           628,200           628,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของผู้น้าชุมชน ในการน้า
นโยบายรัฐบาล นโยบายของจงัหวดั ข้อมูล
ข่าวสารอื่น การเทิดทูนสถาบันของชาติและ
สมานฉันท์ ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อยา่ง
ถูกต้อง

4.5 โครงการเมืองปลอดภัย       15,772,900          2,049,200        8,819,700        4,904,000
69 กิจกรรม : ลดความเส่ียงของปัจจยัเส่ียงด้าน

อุบัติเหตุทางถนนระดับอ้าเภอ
1        2,820,000        2,820,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก สร้างองค์ความรู้ใน

การบริหารจดัการและแก้ไขปัจจยัเส่ียง จดุเส่ียง 
จดุอันตราย ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
พืน้ที่ต่างๆ ครอบคลุมทั้งจงัหวดั โดยอาศัย
ร่วมกันบูรณาการของทุกฝ่าย
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ยุทธ
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งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

44 กิจกรรม : ชุมชนปลอดภัย สร้างวนิัย เพือ่ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

1        2,049,200          2,049,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการสร้างชุมชน
ต้นแบบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
หากโครงการนี้ประสบผลส้าเร็จอาจขยายผลไป
ยงัพืน้ที่อื่นต่อไปได้

86 กิจกรรม : รถโมบายป้องกันภัยอาชญากรรม 1        4,904,000        4,904,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ควรเป็นการ
จดัซ้ือรถโมบาย ควรเป็นงบประมาณปกติของ
ส่วนราชการ

87 กิจกรรม : เชื่อมต่อระบบกล้องเพือ่ป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม

1        5,999,700        5,999,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการยกระดับ
การรักษาความปลอดภัยในพืน้ที่จงัหวดั
มหาสารคาม ซ่ึงจะติดต้ังตามจดุที่มีความ
ล่อแหลม และสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งชุมชน 
รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนของ
เจา้หน้าที่ในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบ
ต่างๆ  ทั้งนี้ CCTV ทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงข้อมูล
ไปยงัศูนยอ์้านวยการและควบคุมระบบโทรทัศน์
วงจรปิด ณ ต้ารวจภูธรจงัหวดั

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ        9,000,000          9,000,000
   508,539,300      255,621,000    224,071,000     28,847,300

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รวมทัง้สิ้น

มหาสารคาม   23/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดมหำสำรคำม

4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

มหาสารคาม   24/24



จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -          -                         -   

          14,124,600           91,182,800

       -                         -          -                         -   

          79,206,900           23,695,100

       -                         -           2             3,358,200

              111,600             7,372,300

        1             6,024,500         1           22,046,000

          25,000,000                       -   

        1             2,500,000         2             1,140,000

                      -                         -   

      22        552,105,300       15        276,343,300         2        126,967,600         5        148,794,400
         10,000,000          10,000,000

22      562,105,300       15      286,343,300       2        126,967,600       5        148,794,400       

หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดร้อยเอด็ วงเงิน 273,896,600 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)
     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

            7,305,000         2             3,665,0005 รักษาความมัน่คงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ         5

ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้า
เกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์และอาหารปลอดภยั

1

4

ยกระดับการทอ่งเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทนุ

สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหม้ี
คุณภาพและยั่งยืน

        4           95,630,900

3 พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ใหเ้ข้มแข็ง         5           30,252,800

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        4

        42

        164,890,500

        254,026,100

        4           59,583,100

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม 5  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        4         151,124,100

        2           42,560,400

        3           19,410,700

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

ร้อยเอด็



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ 
และสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ละอาหาร
ปลอดภัย

โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
และพืน้ที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่ง
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย ์สู่เกษตร
อุตสาหกรรม

      40,511,400         24,985,600       15,525,800

1 ส่งเสริมเพิม่ศักยภาพมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย ์GI 
ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมกลุ่ม
เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนเกษตรกรแปลงใหญ่ทุ่งกุลา
ร้องไห้จงัหวดัร้อยเอ็ด

2       12,531,000       12,531,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์

2 พัฒนาพืน้ที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นเขตเศรษฐกิจข้าวหอม
มะลิคุณภาพสูง (โดรนเพือ่การเกษตร)

2       10,031,000         10,031,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการพัฒนา
พืน้ที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นเขตเศรษฐกิจข้าวหอม
มะลิคุณภาพสูง

19 จดังานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก 2        6,500,000          6,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร
และเป็นโครงการต่อเนื่อง

21 ส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิจงัหวดั
ร้อยเอ็ด

2        2,075,000             787,000        1,288,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิจงัหวดัร้อยเอ็ด

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด   1/16



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดร้อยเอ็ด

50 เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและเพิม่มูลค่าข้าวหอม
มะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมภายใต้กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่

2        2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตและเพิม่มูลค่าข้าวหอม
มะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม

51 สร้างมูลค่าเพิม่ข้าวหอมมะลิจงัหวดัร้อยเอ็ดด้วย
คุณภาพความหอม

2        5,667,600          5,667,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิม่ข้าวหอมมะลิจงัหวดัร้อยเอ็ด

56 จดัต้ังห้องปฏิบัติการกลาง เพือ่ตรวจรับรองผลิตผล
ทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย

2        1,706,800        1,706,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมให้เกษตรกร
ผลิตพืช ปศุสัตว ์และการท า
ประมงให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพืน้ที่และความ
ต้องการของตลาด

      35,819,900         16,268,300       13,294,600        6,257,000

3 เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตโคเนื้ออินทรีย์ 2        3,718,700          3,568,700           150,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตโคเนื้ออินทรีย์

4 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
จงัหวดัร้อยเอ็ด

2        8,550,500          8,550,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
จงัหวดัร้อยเอ็ด และเป็นโครงการต่อเนื่อง

10 เพิม่ประสิทธภิาพ และประสิทธผิลด้านการเกษตร
ด้วยองค์ความรู้จากเทคโนโลยแีละนวตักรรม

2        6,107,000        6,107,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์

30 การบริหารจดัการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม 2        2,604,700          2,604,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบริหาร
จดัการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม

46 เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ 2       13,294,600       13,294,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตโคเนื้อ

ร้อยเอ็ด   2/16



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดร้อยเอ็ด

47 พัฒนามาตรฐานสถานประกอบการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรจงัหวดัร้อยเอ็ด

2        1,544,400          1,544,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
มาตรฐานสถานประกอบการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรจงัหวดัร้อยเอ็ด

โครงการปรับเปล่ียนพืน้ที่ไม่
เหมาะสม เป็นเกษตรกรรม
ยัง่ยนื หรือสินค้าเกษตร
ทางเลือกใหม่

      34,379,200         17,579,200       16,800,000

8 ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมทางเลือกในพืน้ที่ที่ไม่
เหมาะสมในการท านา

2       22,788,000          5,988,000       16,800,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การท าเกษตรกรรมทางเลือกในพืน้ที่ที่ไม่
เหมาะสมในการท านา
**ปรับลดรายการค่าครุภัณฑ์ชุดปัม๊น้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือครุภัณฑ์
ให้กับประชาชนโดยตรง (เกษตรกรต้นแบบ 80 
ราย)

9 ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุย๋อินทรีย์
คุณภาพสูง

2        8,100,000          8,100,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุย๋อินทรียคุ์ณภาพสูง

28 พัฒนาฟาร์มตัวอยา่งโคก หนอง นา โมเดล ต าบล
โนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด

1        3,491,200          3,491,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาฟาร์ม
ตัวอยา่งโคก หนอง นา โมเดล

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้
เป็นเกษตรอัจฉริยะ

      54,180,000             750,000           830,000       52,600,000

45 ขับเคล่ือนร้อยเอ็ดสู่ Agro Smart City ด้วย
เทคโนโลยแีละนวตักรรม

2       52,600,000       52,600,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์
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54 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่มูลค่า
ข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร

2           830,000           830,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยฯี เพือ่เพิม่มูลค่าข้าวหอมมะลิและ
สินค้าเกษตร

55 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดื 2           750,000             750,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดื

2. ยกระดับการท่องเที่ยว การ
บริการ การค้า และการลงทุน

โครงการการพัฒนาตลาดและ
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่
ครบวงจร

      25,897,700         13,540,700        9,306,900        3,050,100

5 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ SMEs จงัหวดัร้อยเอ็ด

2        3,050,000        3,050,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการจา้งเหมา
ผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ 
SME

22 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D)

2        6,000,000          6,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา

23 ส่งเสริมการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
จงัหวดัร้อยเอ็ด

2        6,183,000          6,183,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจงัหวดั
ร้อยเอ็ด

42 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.)

2           487,500             487,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.)

43 101 คนเก่งคนดีของคนร้อยเอ็ด 2           870,250             870,200                  50 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาจงัหวดั
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63 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพือ่พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ

2        3,615,400        3,615,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพือ่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ

64 ส่งเสริมความรู้ ทัศนคติที่ดี และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ

2        3,684,550        3,684,500                  50 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ความรู้ ทัศนคติที่ดี และทักษะในการประกอบ
อาชีพ

65 พัฒนาบรรจภุัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจงัหวดัร้อยเอ็ด 2        2,007,000        2,007,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจงัหวดัร้อยเอ็ด

โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน       20,161,300         20,161,300

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พืน้ที่ท ากินทางการเกษตร
 ในเขตพืน้ที่ท าการเกษตรของเกษตรกร

2        9,968,000          9,968,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการขยายเขต
ไฟฟ้าให้พืน้ที่ท ากินทางการเกษตร ในเขตพืน้ที่
ท าการเกษตรของเกษตรกร

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พืน้ที่ท ากินทางการเกษตร
 ในเขตพืน้ที่ท าการเกษตรของเกษตรกร

2        3,021,800          3,021,800 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการขยายเขต
ไฟฟ้าให้พืน้ที่ท ากินทางการเกษตร ในเขตพืน้ที่
ท าการเกษตรของเกษตรกร

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พืน้ที่ท ากินทางการเกษตร
 ในเขตพืน้ที่ท าการเกษตรของเกษตรกร

2        4,371,500          4,371,500 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการขยายเขต
ไฟฟ้าให้พืน้ที่ท ากินทางการเกษตร ในเขตพืน้ที่
ท าการเกษตรของเกษตรกร

58 การเผยแพร่ความรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์ ธรณีวทิยา 
และธรรมชาติวทิยา พืน้ที่ป่าดงแม่เผด อ.โพธิ์ชัย จ.
ร้อยเอ็ด เพือ่เตรียมการยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยว
ใหม่และอุทยานธรณี

2        2,800,000          2,800,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเผยแพร่
ความรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์ ธรณีวทิยา และ
ธรรมชาติวทิยา พืน้ที่ป่าดงแม่เผด เพือ่
เตรียมการยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่และ
อุทยานธรณี
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โครงการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งทางบกให้เกิดความ
เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย

    169,800,000         99,900,000       69,900,000

12 ปรับปรุงผิวจราจร สาย บ้านท่าบ่อ ต าบลไพศาล – 
บ้านอีเต้ีย ต าบลไพศาล, บึงนคร อ าเภอธวชับุรี 
จงัหวดัร้อยเอ็ด

2       14,000,000         14,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากถนนเกิดการช ารุด
เสียหายและท าให้เกิดความไม่สะดวกของผู้ใช้
เส้นทาง อาจเกิดอันตรายจากการใช้เส้นทาง
ดังกล่าวได้

14 ปรับปรุงผิวจราจร สาย สาย รอ.3066 แยกทาง
หลวงหมายเลข 214 – บ้านกู่กาสิงห์ ต าบลกู่กาสิงห์
 อ าเภอเกษตรวสัิย จงัหวดัร้อยเอ็ด

2        9,990,000          9,990,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากถนนเกิดการช ารุด
เสียหายและท าให้เกิดความไม่สะดวกของผู้ใช้
เส้นทาง อาจเกิดอันตรายจากการใช้เส้นทาง
ดังกล่าวได้

15 ปรับปรุงผิวจราจร สาย รอ.3012 แยก ทล. 215 – 
บ้านชะโด ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด

2        9,990,000          9,990,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากถนนเกิดการช ารุด
เสียหายและ ท าให้เกิดความไม่สะดวกของผู้ใช้
เส้นทาง อาจเกิดอันตรายจากการใช้เส้นทาง
ดังกล่าวได้

16 ปรับปรุงผิวจราจร สาย รอ.4078 แยกทางหลวง
หมายเลข 2046 – บ้านหนองผักตบ ต าบลเหล่าน้อย
 อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด

2        9,990,000          9,990,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากถนนเกิดการช ารุด
เสียหายและท าให้เกิดความไม่สะดวกของผู้ใช้
เส้นทาง อาจเกิดอันตรายจากการใช้เส้นทาง
ดังกล่าวได้

17 ปรับปรุงผิวจราจร สาย บ้านหนองยาง – บ้านหนอง
หมื่นถ่าน ต าบลหนองหมื่นถ่าน อ าเภออาจสามารถ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด

2        9,990,000          9,990,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากถนนเกิดการช ารุด
เสียหายและท าให้เกิดความไม่สะดวกของผู้ใช้
เส้นทาง อาจเกิดอันตรายจากการใช้เส้นทาง
ดังกล่าวได้
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18 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าน้ าตกถ้ าโสดา 
ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก  จงัหวดัร้อยเอ็ด

2        9,990,000          9,990,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากถนนเกิดการช ารุด
เสียหายและท าให้เกิดความไม่สะดวกของผู้ใช้
เส้นทาง อาจเกิดอันตรายจากการใช้เส้นทาง
ดังกล่าวได้

48 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น ากลับมาใช้
ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด - 
จตุรพักตรพิมาน

2        9,900,000        9,900,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากผิวทางมีสภาพ
เสียหายแตกร้าว ไม่สามารถใช้งบบ ารุงปกติมา
ด าเนินการได้ ความเสียหายเพิม่ขึ้นทุกปีจงึ
จ าเป็นอยา่งยิง่จะต้องท าการบ ารุงรักษาผิวทาง

49 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เพือ่สนับสนุน
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 2387
 ตอน พิมพิสารน้อย - หนองห่าง

2        9,950,000          9,950,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากผิวทางมีสภาพ
เสียหายแตกร้าว ไม่สามารถใช้งบบ ารุงปกติมา
ด าเนินการได้ ความเสียหายเพิม่ขึ้นทุกปีจงึ
จ าเป็นอยา่งยิง่จะต้องท าการบ ารุงรักษาผิวทาง

53 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพและพัฒนาระบบจราจร
เพือ่เพิม่ความปลอดภัยทางถนน จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด
 ที่ กม 107+568 (แยกบ้านโนนเมือง)

2       20,000,000       20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากบริเวณชุมชน ทาง
โค้ง โดยในพืน้ที่ดังกล่าวยงัไม่มีไฟฟ้าแสงสวา่ง
เพียงพอ รวมถึงระบบควบคุมสัญญาณไฟที่ไม่มี
ประสิทธภิาพ ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย และ
ไม่สะดวกในการเดินทาง ส่งผลกระทบทั้งในส่วน
ของการเดินทางของประชาชน ภาคการขนส่งใน
เชิงอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมไปถึง
ภาคการท่องเที่ยว
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(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดร้อยเอ็ด

57 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
อยา่งยัง่ยนื จงัหวดัร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 
2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม. 134484 
(แยกสนามบินร้อยเอ็ด)

2       20,000,000         20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากบริเวณชุมชน ทาง
โค้ง โดยในพืน้ที่ดังกล่าวยงัไม่มีไฟฟ้าแสงสวา่ง
เพียงพอ รวมถึงระบบควบคุมสัญญาณไฟที่ไม่มี
ประสิทธภิาพ ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย และ
ไม่สะดวกในการเดินทาง ส่งผลกระทบทั้งในส่วน
ของการเดินทางของประชาชน ภาคการขนส่งใน
เชิงอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมไปถึง
ภาคการท่องเที่ยว

59 โครงการปรับปรุงถนน ทล.232 วงแหวนรอบเมือง 
เพือ่ยกระดับการท่องเที่ยวและระบบโลจสิติกส์ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด
 ที่ กม.12+502 (แยกโพนทอง) ในพืน้ที่จงัหวดั
ร้อยเอ็ด

2       20,000,000       20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากบริเวณชุมชน ทาง
โค้ง โดยในพืน้ที่ดังกล่าวยงัไม่มีไฟฟ้าแสงสวา่ง
เพียงพอ รวมถึงระบบควบคุมสัญญาณไฟที่ไม่มี
ประสิทธภิาพ ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย และ
ไม่สะดวกในการเดินทาง ส่งผลกระทบทั้งในส่วน
ของการเดินทางของประชาชน ภาคการขนส่งใน
เชิงอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมไปถึง
ภาคการท่องเที่ยว

60 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เพือ่สนับสนุน
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 232 
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด

2        6,000,000          6,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมีการใช้ทางสัญจร
เป็นจ านวนมาก จงึท าให้ผิวถนนมีสภาพช ารุด
เสียหายและมีร่องลึก ไม่สามารถใช้งบบ ารุงปกติ
มาด าเนินการได้ ความเสียหายเพิม่ขึ้นมากทุกปี 
จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะต้องท าการปรับปรุงใหม่ 
**มีปริมาณการจราจรเฉล่ีย 7,850 คัน/วนั
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดร้อยเอ็ด

61 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพและพัฒนาระบบจราจร
เพือ่เพิม่ความปลอดภัยทางถนน จงัหวดัร้อยเอ็ด
ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ล าชี - ร้อยเอ็ด ที่ 
กม. 42+591 (แยกบ้านบัว)

2       20,000,000       20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากบริเวณชุมชน ทาง
โค้ง โดยในพืน้ที่ดังกล่าวยงัไม่มีไฟฟ้าแสงสวา่ง
เพียงพอ รวมถึงระบบควบคุมสัญญาณไฟที่ไม่มี
ประสิทธภิาพ ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย และ
ไม่สะดวกในการเดินทาง ส่งผลกระทบทั้งในส่วน
ของการเดินทางของประชาชน ภาคการขนส่งใน
เชิงอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมไปถึง
ภาคการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ

      38,167,100         17,522,100       20,645,000

20 ส่งเสริมการรับรู้ให้จงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายการ
ท่องเที่ยว

2        8,512,100          8,512,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

33 เที่ยวเมืองรอง ท่องเมืองร้อยเอ็ด 2        7,010,000          7,010,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

38 อนุรักษ์ สืบสาน มรดก ภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจจงัหวดัร้อยเอ็ด

2        2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

52 นวตักรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวฒันธรรม 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เกิดความยัง่ยนื

2        5,645,000        5,645,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

62 พัฒนาเมืองร้อยเอ็ดให้เป็นเป้าหมายทางการ
ท่องเที่ยว (Tourism Destination) กิจกรรม จดัต้ัง
ศูนยอ์ านวยการและให้บริการนักท่องเที่ยว

2       15,000,000       15,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจถ่ายโอน

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และสังคม ให้
เข้มแข็ง
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ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ
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เห็นควร

สนับสนุนเกิน
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดร้อยเอ็ด

โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวยั
มีการพัฒนาทักษะทางสมอง
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

      12,153,600          8,099,700        4,053,900

7  เกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 3        8,099,700          8,099,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
เด็กปฐมวยัมีการพัฒนาทักษะทางสมองและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

32 โครงการพัฒนาทักษะชีวติ Smart Kids Roi - Et 3        3,023,500        3,023,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

35 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนคนร้อยเอ็ด ด้าน
การคิดวเิคราะห์เพือ่สร้างสรรค์นวตักรรมต่อยอด
สัมมาชีพตามแนวทาง Design Thinking

3           516,900           516,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

66 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนยคุใหม่สร้าง
เครือข่ายออนไลน์ ส่ือไอซีทีสร้างสรรค์ด้าน
ประชาสัมพันธส่์งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดัร้อยเอ็ด

3           513,500           513,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมแรงงานให้มี
ความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดงาน

       8,741,000          8,311,000           111,600           318,400

25 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ “ต้นทุน ต้นทาง สร้าง
เศรษฐกิจ” เพือ่เพิม่ผลิตภาพแรงงานจงัหวดัร้อยเอ็ด

4        2,968,000          2,968,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ส าหรับการพัฒนาอาชีพ แรงงานในจงัหวดั เพือ่
เป็นอาชีพทางเลือก ในการเพิม่รายได้
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สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
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งบประมำณทีไ่ม่
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สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดร้อยเอ็ด

26 ฝึกอาชีพในการประกอบอาชีพ 4        1,480,000          1,480,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอาชีพ
เพิม่ทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีความรู้
 ความสามารถ และทักษะฝีมือแรงงาน เพือ่
สร้างความยัง่ยนืในการประกอบอาชีพ สามารถ
พึง่ตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับเพือ่
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
หรือสามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระ

71 ส่งเสริมทักษะวชิาชีพช่างตามความต้องการตลาด
เพือ่เพิม่ผลิตภาพแรงงานจงัหวดัร้อยเอ็ด

4        3,863,000          3,863,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะให้กับแรงงานนอกระบบในการ
ประกอบอาชีพก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและมี
รายได้เพิม่ขึ้น

72 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการท างาน
จงัหวดัร้อยเอ็ด มุ่งสู่ Safety Thailand  4.0

4           218,400           218,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
เป็นการฝึกอบรมให้กับเจา้หน้าที่ความปลอดภัย
ในการท างานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของ
จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงควรเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน

73 รณรงค์ความปลอดภัยในการท างานจงัหวดัร้อยเอ็ด
มุ่งสู่  Safety Thailand 4.0

4           100,000           100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดั
นิทรรศการและผลิตส่ือเพือ่ประชาสัมพันธด้์าน
ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

74 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564

4           111,600           111,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนอกระบบ
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โครงการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มผู้สูงอายุ

       3,000,000        3,000,000

29 ส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงวยัสู่สังคมเป็นสุข (Smart 
Aging Society)

4        3,000,000        3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

โครงการสร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดีและสร้างเมืองสุขภาพ

       6,000,000          3,000,000        3,000,000

37 โครงการจดัต้ังหน่วยส่งเสริมและตรวจรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจงัหวดัร้อยเอ็ด
พร้อมมอบป้ายรับรองมาตรฐาน

4        3,000,000        3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

75 การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษสู่ความเป็นเมืองสุขภาพตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา

4        3,000,000          3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนแหล่งผลิตสินค้า ตลาดอาหารปลอดภัย
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย

โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ

          358,200           358,200

70 การบริหารจดัการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ที่มี
คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวยั

3           358,200           358,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

4. รักษาและสร้างความสมดุล
ของส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
พัฒนาอยา่งยัง่ยนืและครบวงจร

โครงการรักษาฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุล
ของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื

       6,024,500        6,024,500
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6 โครงการปลูกป่าโดยประชาชนมีส่วนร่วม 5        4,140,000        4,140,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่พืน้ที่ป่า
ไม้และพืน้ที่สีเขียวของจงัหวดัร้อยเอ็ด และเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้

36 เครือข่าย ทสม. เพาะช ากล้าไม้ประจ าหมู่บ้าน
จงัหวดัร้อยเอ็ด

5        1,167,800        1,167,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่พืน้ที่สี
เขียวของจงัหวดัร้อยเอ็ด

67 โครงการจดัต้ังกลุ่มจติอาสาอนุรักษ์พืน้ที่ป่า
สาธารณประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ประชารัฐ

5           338,700           338,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์
พืน้ที่ป่าสาธารณประโยชน์

77 สร้างจติส านึกและขับเคล่ือนการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

5           378,000           378,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

โครงการปรับปรุงทางน้ า ทาง
ผันน้ า พืน้ที่รับน้ านอง พืน้ที่
แก้มลิงเพือ่แก้ไขปัญหาและ
เตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับปัญหาอุทกภัย

      63,000,000         38,000,000       25,000,000

24 เพิม่ประสิทธภิาพการเก็บกักหน้าฝายบ้านท่าม่วง
พร้อมอาคารประกอบ ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรัตน์
 จงัหวดัร้อยเอ็ด

5       12,000,000         12,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่พืน้ที่
แหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตร

27 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าแก้มลิงบึงเกลือเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการน้ าอยา่งยัง่ยนื บ้าน
น้ าจั้นน้อย หมู่ที่ 8 ต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด

5       26,000,000         26,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ปริมาณ
น้ าเก็บกักให้เพียงพอต่อการเกษตรตลอดทั้งปี
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76 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมอ่างเก็บน้ าธวชัชัย 
ต าบลมะอึ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด

5       25,000,000       25,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการป้องกันการ
กัดเซาะของกระแสน้ าและรักษาขอบเขตแนวตล่ิง

โครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ า
ใต้ดิน ให้มีประสิทธภิาพ

      22,046,000       22,046,000

44 โครงการขุดลอกหนองฮ้าง บ.เขืองใหญ่ ม.2 อ.เชียง
ขวญั จ.ร้อยเอ็ด ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 29,377 
ลบ.ม.

5           953,000           953,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจถ่ายโอน

78 โครงการขุดลอกหนองฮี บ.ทุ่งสวา่งสามัคคี ม.12 บ.
เขือง อ.เชียงขวญั จ.ร้อยเอ็ด ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กวา่ 34,986 ลบ.ม.

5        1,093,000        1,093,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจถ่ายโอน

79 โครงการเติมน้ าใต้ดินระดับต้ืน (แบบเติมน้ าผ่าน
สระน้ า) ภายใต้รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล 
จงัหวดัร้อยเอ็ด

5       20,000,000       20,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ไม่ระบุพืน้ที่
ก่อสร้าง และไม่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้พืน้ที่

โครงการสร้างคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ

       4,560,400          4,560,400

68 โครงการป้องกันไฟป่าและการเผาไหม้ในที่โล่งเพือ่
ลดมลพิษทางอากาศ

5        4,560,400          4,560,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างแนว
ป้องกันไฟป่า

5. รักษาความมั่นคงภายในและ
การบริหารจดัการภาครัฐ

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

       3,304,800          3,304,800
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31 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จงัหวดัร้อยเอ็ด ปี 2565

1        3,304,800          3,304,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของจงัหวดัร้อยเอ็ด

โครงการรักษาความมั่นคง
ภายในเพือ่ให้เกิดความสงบใน
สังคม

          840,000           840,000

39 จงัหวดัร้อยเอ็ดเคล่ือนที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และ
สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน

1           840,000           840,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          360,200             360,200

40 รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

1           360,200             360,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากรักษาความสงบ
เรียบร้อยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ

โครงการพัฒนาระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          300,000           300,000

41 ฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จงัหวดัร้อยเอ็ด

1           300,000           300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

โครงการสร้างจติส านึกของคน
ในชาติให้มีความหวงแหน และ
ธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

       2,500,000        2,500,000

69 ฝึกอบรมทบทวนผู้น าชุมชนตามศาสตร์พระราชา 1        2,500,000        2,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ทบทวนผู้น าชุมชนตามศาสตร์พระราชา

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ       10,000,000         10,000,000
   562,105,300      286,343,300    126,967,600    148,794,400รวมทัง้สิ้น
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เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดร้อยเอ็ด

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ร้อยเอ็ด   16/16



 
 
 
 

จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตะวันออกเฉียงตอนล่าง 1 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรมัย์ สุรินทร์ 
 



จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -          -                         -   
        199,419,500                       -   

       -                         -          -                         -   
          45,972,000             1,337,200

       -                         -          -                         -   
          90,744,000                     220

       -                         -          -                         -   
          17,111,900             4,009,590

       -                         -          -                         -   
          57,670,000                       -   

       -                         -          -                         -   
            2,500,000                       -   

        6        841,430,610         6        422,666,200       -          413,417,400       -             5,347,010
         10,000,000          10,000,000

6        851,430,610       6        432,666,200       -     413,417,400       -     5,347,010          
หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดนครราชสีมา วงเงิน 432,159,100 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)

     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

          67,081,900         1             9,411,900

6         1           13,100,000         1           10,600,000ยกระดับการบริหารจดัการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)

สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคม
แห่งอนาคต และเพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุน และ
เศรษฐกจิ

1

4

ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค

เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

        1           55,854,290

3  พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

        1         312,574,920

5 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกดิ
สมดุลและยั่งยนื

        1

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        1

        12

        308,418,500

          84,401,000

        1         108,999,000

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม  6 ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        1           37,091,800

        1           34,732,800

        1         221,830,700

จังหวัดนครรำชสีมำ

นครราชสีมา



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. สร้างเสริมระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย
คมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่
ขีดความสามารถการค้า การ
ลงทุน และเศรษฐกิจ

1.1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การคมนาคมขนส่ง และการ
บริหารจดัการ

2     308,418,500       108,999,000     199,419,500

1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
 พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการ
บริหารจดัการ (โลจสิติกส์)

    278,012,000       106,999,000     171,013,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการช่วยเพิม่ขีด
ความสามารถการค้า การลงทุน และผลักดันให้
จงัหวดันครราชสีมา เป็นศูนยก์ลางการขนส่ง
ทางบกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ปรับปรุงขยายสะพาน ความกวา้งสะพานทางเข้า
อ าเภอสีค้ิว ข้ามคลองหลอด ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีค้ิว 
จงัหวดันครราชสีมา ความยาว 27 เมตร ขยายข้าง
ละ 6.00 เมตร พร้อมเชิงลาดสะพาน

       5,000,000          5,000,000

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย นม.4058 แยก ทล.2384
 - บ้านคูเมือง ต าบลหนองบัว อ าเภอคง จงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง

       5,000,000          5,000,000

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย นม.1015 แยก ทล.2 - 
บ้านหนองหัวฟาน ต าบลเมืองนาท อ าเภอขาม
สะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง

       5,000,000          5,000,000

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

นครราชสีมา   1/26



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย นม.3052 แยก ทล.304 -
 บ้านท่ามะปรางค์ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง

       5,000,000          5,000,000

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3127
 แยก ทล.207 - บ้านไทรงาม ต าบลดงใหญ่ 
อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ระยะทาง 4.000 
กิโลเมตร กวา้ง 8.00 เมตร

      15,000,000         15,000,000

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3053
 แยก ทล.202 - บ้านวงัม่วง ต าบลกระทุ่มราย 
อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา ระยะทาง 
3.000 กิโลเมตร กวา้ง 9.00 เมตร

      15,000,000         15,000,000

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3037
 แยก ทล.226 - บ้านโนนศรีคูณ ต าบลห้วยแถลง 
อ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา ระยะทาง 
2.500 กิโลเมตร กวา้ง 12.00 เมตร

      15,000,000         15,000,000

งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง High Mast ทางหลวง
หมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 โคกกรวด - 
นครราชสีมา กม. 130+500 - 135+500

      10,000,000         10,000,000

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย นม.4009 แยก ทล.2150
 - บ้านท านบพัฒนา ต าบลโนนเมือง อ าเภอขาม
สะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง

       5,000,000          5,000,000

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย นม.1016 แยก ทล.2 - 
บ้านกุดคล้า ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง

       5,000,000          5,000,000

นครราชสีมา   2/26



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย นม.304 - บ้านซับพลู 
ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา
 จ านวน 1 แห่ง

       5,000,000          5,000,000

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเล่ียง
เมือง บ้านวงักะทะเหนือ หมู่ที่ 9 ถึง บ้านเทพารักษ์
 หมู่ที่ 14 ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ 
จงัหวดันครราชสีมา

      14,305,000       14,305,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวซับสะเดา ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอครบุรี 
จงัหวดันครราชสีมา ความกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4.765 กิโลเมตร

      15,000,000         15,000,000

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตะ
ไก้ - บ้านอ้อยช้าง ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมา ความกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

      10,000,000       10,000,000

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแฝก 
ต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จงัหวดันครราชสีมา 
ความกวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

       5,000,000        5,000,000

ก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระพัง 
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดั
นครราชสีมา

       5,000,000        5,000,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายวดับ้านใหม่เจริญสุข 
ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดั
นครราชสีมา กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 0.850 
กิโลเมตร

       2,000,000        2,000,000

นครราชสีมา   3/26



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

ซ่อมแซม ถนนแอสฟัสติกส์ คอนกรีตสายวดัใหม่สันติ-
บ้านโคกสวา่ง ต าบลมะเกลือใหม่  อ าเภอสูงเนิน 
จงัหวดันครราชสีมา กวา้ง 6 เมตร ยาว 850 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

       2,000,000        2,000,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
นม.ถ.321-05 บ้านท านบพัฒนา หมู่ที่ 3 ถึงบ้าน
พระงาม หมู่ที่ 14 อ าเภอพระทองค า จงัหวดั
นครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองตอ จงัหวดัชัยภูมิ

       5,000,000        5,000,000

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวงั
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11  ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอ
เทพารักษ์ จงัหวดันครราชสีมา ผิวจราจรกวา้ง 6 
เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร ผิวจราจรแบบ Cape 
seal

       7,077,000        7,077,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสง่าพัฒนา - บ้านซับ
น้ าทิพย ์บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7 ต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา รยะทาง 0.750 
กิโลเมตร

       3,809,000        3,809,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านหิน
หล่อง หมู่ที่ 3 ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด 
จงัหวดันครราชสีมา กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 
2.000 กิโลเมตร

      10,000,000       10,000,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
นม.ถ.321-07  ช่วงจากบ้านโค้งส าโรง หมู่ที่ 4 ไป
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ต าบลหนองหอย อ าเภอ
พระทองค า จงัหวดันคราชสีมา

       4,990,000        4,990,000

นครราชสีมา   4/26



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ ามูล หมู่ที่ 5 บ้านจารยต์ ารา
 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา

       5,150,000        5,150,000

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน
กระเบือ้งและบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ต าบลนิคม
สร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา

       4,790,000        4,790,000

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนอง
โสมง) หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา ต าบลรังกา
ใหญ่ อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา

       1,997,000        1,997,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าจานคลอง
หนองโบสถ์) หมู่ 4 บ้านรังกาใหญ่ ต าบลรังกาใหญ่ 
อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา

       3,820,000        3,820,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวดัหนองหญ้า
ขาวเชื่อมบ้านโคกรักษ)์ หมู่ 11 บ้านหนองหญ้าขาว 
ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จงัหวดั
นครราชสีมา

       1,994,000        1,994,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดอนเข
วา้) หมู่ 2 บ้านดอนเขวา้ ต าบลชีวาน อ าเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา

       4,441,000        4,441,000

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่
 10 บ้านวงักลาง ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา ความกวา้ง 4.00 เมตร ความ
ยาว 1.600 กิโลเมตร

       1,999,000          1,999,000

นครราชสีมา   5/26



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองปรือ - 
ตะคร้อ) หมู่ 4 บ้านหนองปรือ ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิ
มาย จงัหวดันครราชสีมา

       2,000,000        2,000,000

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหญ้าคา
 - บ้านโนนแสบง ต าบลสีดา อ าเภอสีดา จงัหวดั
นครราชสีมา กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.600 
กิโลเมตร

       5,000,000        5,000,000

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุทธ
วนสถานบ้านโคกววั หมู่ที่ 4 ต าบลหนองยาง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา

       4,410,000        4,410,000

ก่อสร้างถนนพืน้ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยมะเหล่ือมงาม บ้านตะกุดเวยีน หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองยาว อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั
นครราชสีมา

       3,420,000        3,420,000

ก่อสร้างถนนพืน้ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากบ้านส้ม หมู่ที่ 1 ถึงบ้านทวก หมู่ที่ 7 ต าบลช้าง
ทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา

       2,610,000        2,610,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านดอน
มะนาว หมู่ที่ 7 ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีค้ิว จงัหวดั
นครราชสีมา ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร

       1,200,000        1,200,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว
โคก - บ้านมะค่า 
ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จงัหวดันครราชสีมา 
ระยะทาง 3.480 กิโลเมตร

      21,000,000       21,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะค่า - 
ถนนมิตรภาพต าบลขามสมบูรณ์ อ าเภอคง จงัหวดั
นครราชสีมา ระยะทาง 2.370 กิโลเมตร

      15,000,000       15,000,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
พรานปาน - ถนนมิตรภาพ ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง
 จงัหวดันครราชสีมา ระยะทาง 4.025 กิโลเมตร

      25,000,000       25,000,000

1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครราชสีมา ท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry 
Port) และศูนยก์ระจายสินค้า (ICD

       6,000,000        6,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
ผู้ประกอบการด้านโลจสิติกส์ และพัฒนา
บุคลากรด้านโลจสิติกส์

โอกาสทางโลจสิติกส์การค้า การลงทุน กับการ
พัฒนาท่าเรือบก (KORAT Dry Port) จงัหวดั
นครราชสีมา เพือ่น าไปสู่การเป็นศูนยก์ลางโลจิ
สติกส์ของภูมิภาค การปรับตัวของผู้ประกอบการ 
SMEs ไทย และการส่งเสริมผู้ประกอบธรุกิจ SMEs 
เพือ่รองรับโลจสิติกส์ทางการค้า

       6,000,000        6,000,000

1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการศึกษา การ
เรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับ ผู้อยูใ่นวยัแรงงานและผู้ประกอบการ

      22,406,500       22,406,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
ผู้ประกอบการด้านโลจสิติกส์ และพัฒนา
บุคลากรด้านโลจสิติกส์

การอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานของสถาน
ประกอบการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่
การทดสอบมาตรฐาน คุณวฒิุวชิาชีพทางด้านโลจิ
สติกส์

       4,200,000        4,200,000

พัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานเพือ่รองรับ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพือ่การแข่งขัน

       4,500,000        4,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศด้านเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
เพือ่ตอบโจทยก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
อุตสาหกรรมของประเทศ

       2,386,500        2,386,500

พัฒนาทักษะพืน้ฐาน (Reskill) และผลิตก าลังคน
เพือ่รองรับยทุธศาสตร์ด้านโลจสิติกส์และการบิน

      11,320,000       11,320,000

1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธแ์ละความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน
 เศรษฐกิจ และความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศเมืองพี่
เมืองน้อง

       2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยเพิม่ขีด
ความสามารถการค้า การลงทุน และส่งเสริม
และพัฒนาความสัมพันธแ์ละความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมือการเจรจาและเปล่ียนกับมณฑล
เสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจนี

       2,000,000          2,000,000

2. ยกระดับการท่องเที่ยวที่
หลากหลายเชื่อมต่อภาคและ
ภูมิภาค

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวและกีฬา

2       84,401,000         37,091,800       45,972,000        1,337,200

2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

      30,267,000       30,267,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของจงัหวดั

จดัต้ังพิพิธภัณฑ์เมืองโคราช 30,267,000 30,267,000

2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบบริหาร
จดัการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย

       5,905,000        5,705,000           200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ขีด
ความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและ
ยกระดับการท่องเที่ยวภายในจงัหวดั
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโคราช 
(Big Data for Korat Tourism) เพือ่พัฒนา
เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื

       5,000,000        5,000,000

อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเพือ่สร้างความ
ปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

          705,000           705,000

อบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ป่านันทนาการ บริเวณน้ าตกวะภูแก้ว บ้านวะภูแก้ว
 หมู่ที่ 6 ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั
นครราชสีมา

          200,000           200,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
กิจกรรม

2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ
เครือข่าย

      14,000,000          4,000,000       10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ขีด
ความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและ
ยกระดับการท่องเที่ยวและกีฬาภายในจงัหวดั

ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลยบ์อลจงัหวดั
นครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ

       4,000,000          4,000,000

การเตรียมความพร้อมการเป็นเจา้ภาพจดังานพืช
สวนโลก ปี 2572 (ค.ศ. 2029) จงัหวดันครราชสีมา

      10,000,000       10,000,000

2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย

      31,229,000         30,091,800        1,137,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดักิจกรรม
เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่
ประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat Art City)       12,149,500         12,149,500

    1. เทศกาลหุน่ฟางโคราช (3,000,000)

    2. เทศกาลโคราชศิลปวฒันธรรมนานาชาติ 2022
 (2,000,000)
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    3. งานเทศกาล Korat Street Art 2022 
(1,000,000)

    4. การสร้างการรับรู้และบ ารุงรักษางานศิลปะ
เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว (1,000,000)

   5. เทศกาลสีน้ าโลก (5,000,000)

   6. การบริหารจดัการโครงการส่งเสริมและพัฒนา
เมืองศิลปะ Korat Art City (149,500)

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวฒันธรรมอารยธรรมขอม
โบราณ (Korat culture tourism)

       6,579,500          6,579,500

    1. ถนนสายวฒันธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา) 
(2,400,000)

    2. เทศกาลไหวพ้ระนอน (2,000,000)

    3. มหกรรมวฒันธรรมพืน้บ้าน (2,000,000)

    4. การบริหารจดัการโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองวฒันธรรมอารยธรรมขอมโบราณ 
(Korat culture tourism) (179,500)

การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จงัหวดันครราชสีมา        4,000,000          4,000,000

ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว “งาน
ตรุษจนี โคราช”

       2,000,000          2,000,000

เทศกาลอาหารยา่ง ณ โคราช        1,500,000          1,500,000

เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจ าปีงบประมาณ 2565        3,500,000          3,500,000
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อนุรักษ์ ฟืน้ฟู สืบสานประเพณี ศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่น ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา

       1,500,000             362,800        1,137,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน จ านวน 1,1137,200 บาท 
เนื่องจากเป็นค่าตอบแทนเงินรางวลั, 
ค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าที่ และเห็น
ควรน าเงินรายได้ของเทศบาลมาสนับสนุนเพิม่เติม

2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจดัการอุทยานธรณี
โคราชสู่อุทยานธรณีโลกยเูนสโก

       3,000,000          3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขับเคล่ือน
และยกระดับมาตรฐานโคราชจโีอพาร์คสู่จโีอ
พาร์คโลกยเูนสโก เพือ่เป็นการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว

พัฒนาโคราชจโีอพาร์คสู่มาตรฐานจโีอพาร์คยเูนสโก        3,000,000          3,000,000

3. พัฒนานวตักรรมการผลิต 
การแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ

3.1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การเกษตร และอุตสาหกรรม
ปลอดภัย (Food Valley)

2     312,574,920       221,830,700       90,744,000                220

3.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดันครราชสีมา

          300,000             300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งเป็นระบบ ชุมชนใน
พืน้ที่เชิงนิเวศมีการพึง่พาอาศัยและอยูร่่วมกัน
อยา่งมีความสุข

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม (Cluster) อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ จงัหวดันครราชสีมา

          300,000             300,000
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3.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนานวตักรรมและ
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จาก
ไหมสู่สากล

       5,979,470             358,300        5,621,100                  70 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เทคนิคการผลิตผ้าไหมโคราช และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมโคราชให้มีความทันสมัย
และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโคราช

อบรมโรคแมลงศัตรูหม่อนไหมและการป้องกันก าจดั 358,370 358,300                  70

พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์จาก “ผ้าไหม
โคราช”

5,621,100 5,621,100

3.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจดัการน้ า 
ส่ิงก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า รวมทั้งระบบผันน้ า/ส่ง
น้ า ทางและสะพานข้ามล าน้ าและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

    239,086,000       199,200,000       39,886,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชนเป็นการป้องกันปัญหา
ภัยแล้งและน้ าท่วม

ขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ
 (ระยะที่ 2) ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จงัหวดั
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 600,000 
ลบ.ม.

30,000,000 30,000,000

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบึงสวนผัก 
ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา

21,000,000 21,000,000

ขุดลอกแก้มลิงบึงกระโตน พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 320,000 ลบ.ม.

20,000,000 20,000,000

นครราชสีมา   12/26



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบะอีแตน บ้านตะกุดรัง ต าบล
อุดมทรัพย ์อ าเภอวงัน้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 120,000 ลบ.ม.

5,000,000 5,000,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าโกรกกระโดน บ้านขาม ต าบล
สีสุก อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 140,000 ลบ.ม.

6,000,000 6,000,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยหางหมา(ห้วยจบัพง) พร้อม
อาคารประกอบ ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอ
เทพารักษ์ จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 250,000 ลบ.ม.

10,000,000 10,000,000

ขุดลอกระบบระบายน้ าท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยหิน 
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง จงัหวดั
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 37,000 
ลบ.ม. 

1,500,000 1,500,000

ซ่อมแซมประตูระบายน้ าในเขตลุ่มน้ าล าเชียงไกร 
(ตอนล่าง) บ้านโนนหินขาวต าบลค้างพลู อ าเภอโนน
ไทย จงัหวดันครราชสีมา

2,200,000 2,200,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ
 เพือ่ช่วยเหลือประปาบ้านหมัน ระยะที่ 2 ต าบล
หนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสีมา 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 400,000 ลบ.ม.

22,000,000 22,000,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยซับประดู่ บ้านมอจะบก 
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 220,000 ลบ.ม.

20,000,000 20,000,000
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ขุดลอกระบบระบายน้ าล าเชียงไกร กม.118+400 - 
123+000 เป็นช่วง ๆ พร้อมอาคารประกอบ ความ
ยาว 3.5 กิโลเมตร ต าบลโนนชมพู อ าเภอโนนสูง 
จงัหวดันครราชสีมา xริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
300,000 ลบ.ม.

15,000,000 15,000,000

ขุดลอกแก้มลิงบ้านกุดพุดซา พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลหนองบัวละคร อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดั
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 45,000 
ลบ.ม.

10,000,000 10,000,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร ตอนบน บ้านสระพัง 
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดั
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 625,000 
ลบ.ม.

25,000,000 25,000,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบึงถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ
 ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 300,000 ลบ.ม.

10,000,000 10,000,000

 ขุดลอกอ่างท่าหลังลาด  ต าบลก าปัง อ าเภอโนน
ไทย จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่
 300,000 ลบ.ม.

15,086,000 15,086,000

ขุดลอกแก้มลิงบ้านทุ่งกระโดน พร้อมอาคาร
ประกอบ ต าบลสีมุม อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
21,000 ลบ.ม.

1,500,000 1,500,000
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ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
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ขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ
 (ระยะที่ 3) ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จงัหวดั
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 600,000 
ลบ.ม.

      24,800,000       24,800,000

3.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 
เพิม่ผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากส่ิงบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์เพือ่การพัฒนาที่ยัง่ยนื

      27,528,000          7,852,000       19,676,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้า
ให้กับเกษตรกร พัฒนาทักษะ เสริมสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้แก่เกษตรกร

ยกระดับสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI
 นครราชสีมา

3,500,000 3,500,000

เพิม่ศักยภาพการผลิตโคเนื้อวากิวและโคเนื้อ
คุณภาพสูง

4,352,000 4,352,000

การพัฒนาสินค้าเคร่ืองปัน้ดินเผา (GI) สู่การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

5,000,000 5,000,000

การพัฒนาและผลักดัน "โคราช มหานครแห่งสินค้า 
GI"  เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์

4,700,000 4,700,000

การยกระดับและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอม
มะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา เพือ่เพิม่มูลค่าและแข่งขันได้ใน
ตลาดสากล

5,000,000 5,000,000

เพิม่ประสิทธภิาพการเก็บเสบียงอาหารสัตวเ์พือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

4,976,000 4,976,000
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3.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิต
การเกษตรและสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมเพือ่ยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล

      17,590,780          2,929,800       14,660,900                  80 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิม่ 
เพือ่สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวติของ
เกษตรกร

พัฒนาศักยภาพและเพิม่ประสิทธภิาพไม้ผลสู่การ
รับรองมาตรฐานการส่งออก

1,877,560 1,877,500                  60

ยกระดับการแปรรูปและการเพิม่มูลค่าไม้ผลจงัหวดั
นครราชสีมาเพือ่สร้างโอกาสในการแข่งขัน

898,120 898,100                  20

พัฒนาศักยภาพและเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตรสู่การรับรองมาตรฐาน

1,052,300 1,052,300

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ีนวตักรรมด้าน
อาหารส าเร็จรูป (TMR) โดยใช้วตัถุดิบอาหารสัตว์
ในท้องถิ่นส าหรับการเล้ียงโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะ
เนื้อ

2,711,200 2,711,200

ขยายผลและการพัฒนาการยกระดับมาตรฐานการ
จดัการฟาร์มแพะเนื้อขุนคุณภาพสูงเพือ่การส่งออก
ในเครือข่ายเกษตรผู้เล้ียงแพะในจงัหวดันครราชสีมา

1,551,600 1,551,600

พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตถั่วลิสงร่วมกับการ
ปลูกมันส าปะหลัง และการแปรรูปเพือ่เพิม่รายได้
ให้กับครัวเรือนภาคการเกษตร

9,500,000 9,500,000

3.1.8 กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และอาหาร
ปลอดภัย

       2,412,950          2,412,900                  50 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาให้สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ละอาหารปลอดภัย
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เพิม่ศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียจ์งัหวดั
นครราชสีมา

2,010,310 2,010,300                  10

ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย           402,640             402,600                  40

3.1.9 กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาวสิาหกิจเพือ่
สังคมด้านเกษตรอาหาร และอื่นๆ

      19,677,720          8,777,700       10,900,000                  20 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ GI

พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผลิตภัณฑ์ชุมชน        8,777,720          8,777,700                  20

พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรจงัหวดั
นครราชสีมา

5,500,000 5,500,000

การพัฒนาจดุเชื่อมต่อการผลิต แปรรูป การตลาด
เกษตรอินทรียค์รบวงจร จงัหวดันครราชสีมา

       5,400,000        5,400,000

4. เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาคน และชุมชนอยา่งมี
คุณภาพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

4.1 โครงการเสริมสร้างความ
มั่นคงในการพัฒนาคน และ
ชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1       55,854,290         34,732,800       17,111,900        4,009,590

4.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการดูแล
สุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวยั ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลย ีหรือนวตักรรม

      12,187,180         12,101,800            85,380 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชนและมีผู้น าสุขภาพที่มี
ศักยภาพในการดูแลประชาชนในจงัหวดั

ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย
ทุกช่วงวยัด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี

          866,900             866,900
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อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียง        1,106,700          1,106,700

การอบรมหลักสูตรการช่วยฟืน้คืนชีวติ และ การใช้
เคร่ืองช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ส าหรับ
ประชาชนทั่วไป

       1,670,500          1,670,500

มหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจงัหวดั
นครราชสีมา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา้น้องนาง
เธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

       5,000,000          5,000,000

ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจงัหวดันครราชสีมา        3,000,000          3,000,000

พัฒนาศักยภาพผู้น าทางสุขภาพยคุ New normal           457,780             457,700                  80

To be number one ศูนยเ์ทพารักษ์ เครือข่าย
บริการสุขภาพศูนยเ์ทพารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

           85,300            85,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
กิจกรรม

4.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ 
ศึกษา ทุกช่วงวยั ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลย ีหรือ
นวตักรรม

       6,188,000          1,456,100        4,731,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวติของประชาชน สร้างงาน พัฒนา
อาชีพ และส่งเสริมให้คนไร้ที่พึง่เข้าถึงสิทธแิละ
การบริการของภาครัฐ

พัฒนาคุณภาพชีวติกลุ่มเป้าหมายพิเศษทางสังคมใน
จงัหวดันครราชสีมา

       1,456,100          1,456,100

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ แรงงาน
ผู้สูงอายแุละแรงงานคนพิการ

200,000 200,000

เพิม่ศักยภาพด้านภาษาให้แก่คนหางาน 700,000 700,000
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เพิม่สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพเพิม่ขึ้น
เป็น 50 : 50 จงัหวดันครราชสีมา โดยใช้รูปแบบ 
Korat Model (Dual VET System : Korat 
Model) ปีการศึกษา 2565

       3,831,900        3,831,900

4.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ศาสนา วฒันธรรม และประเพณี

       3,380,080        3,380,000                  80 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบในการเกษตรแบบพึง่ตนเอง

ยา่โมโมเดล การพัฒนาท้องถิ่นตามภูมิสังคม        3,380,080        3,380,000                  80

4.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ให้บริการของภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลย ี
หรือนวตักรรม

       1,180,000             693,000           487,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างการ
รับรู้กฏหมายที่เป็นปัญหาส าคัญในพืน้ที่ ป้องกัน
การถูกละเมิดสิทธใินกระบวนการยติุธรรม เพือ่
เฝ้าระวงัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพืน้ที่

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมส าคัญเร่งด่วน
และการถูกละเมิดสิทธด้ิานกฎหมายของประชาชน
พืน้ที่จงัหวดันครราชสีมาแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

          693,000             693,000

ป้องกันการถูกละเมิดสิทธมินุษยชนในชุมชนแบบ
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

          487,000           487,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
กิจกรรม

4.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาที่ยัง่ยนื

       6,950,000          6,000,000           950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาพืน้ที่
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพือ่
เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับ
ครัวเรือน

ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยกุต์สู่ "โคก หนอง นา 
โมเดล"

       6,000,000          6,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพือ่การพัฒนา
อยา่งยัง่ยนืตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          950,000           950,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
กิจกรรม

4.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6 การสร้างความรู้ความเข้าใจ
 การประชาสัมพันธ/์การเผยแผ่/การเทิดทูนและ
ธ ารงไวซ่ึ้งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

       5,053,200          1,000,000        4,000,000            53,200 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย

เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธปิไตย และ
 ความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข

       1,000,000          1,000,000

เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ
จงัหวดันครราชสีมา ประจ าปี 2565

       3,000,000        3,000,000

เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และ 
เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์

       1,000,000        1,000,000

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 13,300 13,300

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
กิจกรรม

อบรมเยาวชน สร้างความตระหนักรู้ในสถาบันหลัก
ของชาติ 13,300 13,300

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
กิจกรรม

อบรมผู้น า สร้างความตระหนักรู้ ในสถาบันหลักของ
ชาติ 13,300 13,300

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
กิจกรรม

ปกป้องสถาบันและวนัส าคัญของชาติ 13,300 13,300

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
กิจกรรม

4.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาอาชีพ ตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
การเรียนรู้หลักการทรงงาน

       5,733,840          3,300,000        2,433,840 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
นวตักรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนา
ชุมชนอยา่งมีคุณภาพ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

การขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ขยายผลตามแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดันครราชสีมา

3,300,000 3,300,000

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 136,640 136,640

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
กิจกรรม

จดัต้ังศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง           300,000           300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
กิจกรรม

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       1,997,200        1,997,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
กิจกรรม

4.1.8 กิจกรรมหลักที่ 8 การสร้างระบบเครือข่ายใน
ภาครัฐ และภาคประชาชน

       2,407,200          2,407,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
อาสาสมัครชุมชน เพือ่เกิดเครือข่ายด้านความ
มั่นคง ลดการเกิดอาชญากรรม การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ลดอุบัติเหตุจราจร

อาสามัครต ารวจชุมชน        2,407,200          2,407,200

4.1.9 กิจกรรมหลักที่ 9 การจดั ระบบการป้องกัน
ปราบปรามผู้กระท าความผิด และการสร้าง
เครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย และการ
ช่วยเหลือประชาชน

       7,015,140          7,015,100                  40 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีปัญหายา
เสพติด

โรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการในพืน้ที่จงัหวดันครราชสีมา)

          450,000             450,000

ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) จงัหวดั
นครราชสีมา

       3,569,940          3,569,900                  40

พัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว 
จงัหวดันครราชสีมา

       2,995,200          2,995,200
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

4.1.10 กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยภัยในชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน

       5,759,650             759,600        5,000,000                  50 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นเสริมสร้างความ
มั่นคงความปลอดภัยให้กับประชาชน

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
ประจ าปี 2565

3,000,000 3,000,000

ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น และจดัต้ังจดุตรวจ/จดุ
สกัด /ช่วงเทศกาลส าคัญ

2,000,000 2,000,000

ฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน

759,650 759,600                  50

5. ยกระดับบริหารจดัการ
ทรัพยกรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและ
ยัง่ยนื

5.1 โครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

5       67,081,900          9,411,900       57,670,000

5.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตวป์่า

       6,709,900          6,209,900           500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
จติส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

อนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และส่งเสริมการบริหารจดัการพืน้ที่อุทยานธรณี
โคราชให้เกิดความยัง่ยนื

       1,000,000          1,000,000

ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า        5,000,000          5,000,000
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ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ
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งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร  ในหลวงรัชกาลที่  10

209,900 209,900

รากฐานการเรียนรู้รุกขกรน้อย (ยวุชนต้นกล้าป่าปรุ
ใหญ่บนวถิีพอเพียง) สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

          500,000           500,000

5.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจดัการน้ าในเขต
และนอกเขตชลประทาน

      57,682,000             512,000       57,170,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบริหาร
จดัการน้ าเพือ่ลดปัญหาการขาดแคลนน้ าเพือ่
การเกษตร

ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าตะกุดใหญ่ ต าบลท่าอ่าง 
อ าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา

12,500,000 12,500,000

ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองปรือ ต าบลง้ิว อ าเภอปัก
ธงชัย จงัหวดันครราชสีมา

512,000 512,000

ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิ่ง ต าบลตะคุ อ าเภอ
ปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา

17,270,000 17,270,000

ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านป่าโจด ต าบลสุขเกษม 
อ าเภอปักธงชัย จงัหวดัครราชสีมา

25,000,000 25,000,000

ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าล าชอ ต าบลตะคุ อ าเภอปัก
ธงชัย จงัหวดันครราชสีมา

2,400,000 2,400,000

5.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจดัการขยะ

5.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงค์ประหยดั
พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

5.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การมีส่วนร่วมในการจดัการ
 น้ าเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟืน้ฟู ล าน้ า คูคลอง 
สาธารณะ

       1,390,000          1,390,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าตะคองในเขตเมือง และ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ล าน้ าล าตะคอง และสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

       1,390,000          1,390,000

5.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเรียนรู้ในการ
รักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สร้างความสมดุลและ
ยัง่ยนื

       1,300,000          1,300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขับเคล่ือน
งานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และมี
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในการพัฒนาต่อยอด
ให้สามารถจ าหน่ายในท้องตลาดได้

ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยัง่ยนืด้วย
วทิยาศาสตร์และนวตักรรม

       1,300,000          1,300,000

6. ยกระดับการบริหารจดัการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง (SMART 
City / MICE City / Art City / 
Safe City)

6.1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การบริหารจดัการภาครัฐการ
พัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง
 และก าลังคนทุกภาคส่วน

6       13,100,000         10,600,000        2,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

6.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและเพิม่ศักยภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ ก าลังคนทั้งบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา

       2,100,000          2,100,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
สถาบันเครือข่ายเพือ่พัฒนาพืน้ที่จงัหวดั
นครราชสีมา และเพิม่ศักยภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ

การพัฒนาสถาบันเครือข่ายเพือ่พัฒนาพืน้ที่จงัหวดั
นครราชสีมา สถาบันเครือข่าย Smart City เมือง
อัจฉริยะ นวตักรรมและเทคโนโลย ีสถาบันเครือข่าย
 MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ์ สถาบัน
เครือข่ายโลจสิติกส์และการขนส่ง (Logistics and 
Transportation) และสถาบันเพือ่การท่องเที่ยว

       2,000,000          2,000,000

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเจา้หน้าที่ใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาร้องเรียนของจงัหวดั
นครราชสีมา ประจ าปี 2565

          100,000             100,000

6.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับโครงสร้างองค์กร
ทุกภาคส่วน มู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความ
หลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่ง
ไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมือง
แห่งความปลอดภัย ( Safe City )

       9,000,000          8,500,000           500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความ
หลากหลายของจงัหวดั

ส่งเสริมและเพิม่ขีดความสามารถของโคราชเมือง
ไมซ์ (Korat MICE City) เพือ่เชื่อมโยงไมซ์ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือผ่านกลไกสถาบันเครือข่ายไมซ์
จงัหวดันครราชสีมา

       5,000,000          5,000,000

พัฒนาระบบบริหารจดัการด้าน Smart City        3,500,000          3,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จงัหวัดนครรำชสมีำ

การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพืน้
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่จงัหวดันครราชสีมา 
(Prototype Development of MICE service 
platform based on Big Data of Nakhon 
Ratchasima Province)

          500,000           500,000

6.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผล
ตามนโยบายรัฐบาล

       2,000,000        2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และ
การประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล

สนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตามและการ
ประเมินผลการด าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล
ของจงัหวดันครราชสีมา

       2,000,000        2,000,000

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ    10,000,000     10,000,000
   851,430,610      432,666,200    413,417,400       5,347,010

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -          -                         -   

        139,831,100             5,135,000

       -                         -          -                         -   

          50,992,500                       -   

        1             2,744,300        -                         -   

          40,000,000                       -   

      11        501,249,500       10        262,546,600         1        233,567,900       -             5,135,000
         10,000,000          10,000,000

11      511,249,500       10      272,546,600       1        233,567,900       -     5,135,000          

หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดชัยภูมิ วงเงิน  269,709,000  บาท (รวมงบบริหารงานฯ)
     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

ส่งเสริมการสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิฐานรากตามหลัก
ศาสตร์พระราชาสู่การแขง่ขนัอยา่งยั่งยนื

1

ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเมืองแห่ง
การพักผ่อน

3 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคน สู่การพัฒนาจงัหวัดที่ยั่งยนื         4         120,644,300

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        5

        22

        312,027,800

          68,577,400

        5         167,061,700

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม  3 ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดัแบบบูรณำกำร

        2           17,584,900

        3           77,900,000

จังหวัดชัยภมูิ

ชัยภูมิ



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. ส่งเสริมการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก
ตามหลักศาสตร์พระราชาสู่การ
แข่งขันอยา่งยัง่ยนื

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

      23,590,300         10,548,600        7,906,700        5,135,000

1 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย

2       11,414,200          6,279,200        5,135,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย เพิม่
มูลค่าการค้าเกษตร และสร้างรายได้ให้เกษตรกร 
โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จ านวน 1,600 
ราย

1.1 ส่งเสริมการผลิตพริกปลอดภัย 1,348,000 1,348,000

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตาม
ศักยภาพพืน้ที่

       8,000,000 2,865,000        5,135,000

1.3 การบริหารจดัการศัตรูพืชและการจดัการดินปุย๋
ในพืน้ที่อยา่งยัง่ยนื

       2,066,200 2,066,200

2 2. กิจกรรรมขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรกรรมอยา่ง
ยัง่ยนื

2        1,247,200          1,247,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการให้ความรู้
และทักษะด้านการเกษตรกับยวุเกษตรกรและ
เกษตรรุ่นใหม่ ให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมในครัวเรือนผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย  โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์เป็นยวุ
เกษตรในโรงเรียน จ านวน 16 โรงเรียน จ านวน 
480 ราย และเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 16 
อ าเภอ จ านวน 50 ราย
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2.1 สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่สืบสานอาชีพเกษตรกรรม
ยัง่ยนื 

       1,247,200          1,247,200

3 3. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 2        3,300,000          2,350,000           950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพการเล้ียงสัตวก์ับผู้วา่งงานพัฒนาสู่อาชีพที่
มั่นคงได้ และพัฒนาเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวเ์พิม่
องค์ความรู้ใหม่สู่เกษตรกร Smart Farmer โดย
มีประชาชน/เกษตรกรได้รับประโยชน์ จ านวน 
2,220 ราย

3.1 ส่งเสริมพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ด้านการผลิต
ปศุสัตวค์รบวงจร ได้แก่ การเล้ียงไก่พืน้เมือง การ
เล้ียงโคเนื้อ กระบือ 
การเล้ียงแพะ แกะ

       1,000,000          1,000,000

3.2 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตวแ์บบครบส่วน 
(TMR-Total mixed ration) เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตโคเนื้อ แพะ แกะ

       1,000,000          1,000,000

3.3 ออกหน่วยบริการให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ
สัตวก์ารป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์
ให้กับเกษตรกร

          950,000           950,000

3.4 พัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์           350,000             350,000
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4 4. กิจกรรมเพิม่ศักยภาพการเล้ียงไหมและเส้นไหม
ให้ได้คุณภาพ

2        2,340,000        2,340,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร เพิม่รายได้ผู้ปลูกหม่อนเล้ียง
ไหม และพัฒนาคุณภาพเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน  
โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 150 ราย

4.1 เพิม่ศักยภาพการเล้ียงไหมให้มีประสิทธภิาพ           746,300           746,300

4.2 เพิม่ประสิทธภิาพโรงเล้ียงไหมให้ได้คุณภาพ           750,000           750,000

4.3 ยกระดับคุณภาพเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ 
8000-2555

          843,700           843,700

13 5. กิจกรรมการเพิม่ประสิทธภิาพแรงงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

2           364,000             364,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ทักษะ
ด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจนที่
ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับและ
เยาวชนผู้วา่งงาน โดยเด็กนักเรียนฯ ได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 20 ราย

5.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.2 ประชาสัมพันธรั์บสมัคร

5.3 คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

5.4 ด าเนินการฝึกอบรม           364,000             364,000

5.5 ติดตามประเมินผลโครงการฯ
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14 6. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ 2           160,000             160,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอาชีพ
เพิม่ทักษะให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ
 หรือประชาชนที่สนใจให้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถพึงพาตนเองได้ 
โดยกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายหุรือ
ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์ จ านวน 100 ราย

1.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน

1.2 ประชาสัมพันธรั์บสมัคร

1.3 คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1.4 ด าเนินการฝึกอบรม           160,000             160,000

1.5 ติดตามประเมินผลโครงการฯ

7 7. กิจกรรมการเพิม่ประสิทธภิาพแรงงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

2           148,200             148,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานทั่วไปและกลุ่มนักศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน พัฒนาฝีมือ
แรงงานให้ได้มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
โดยแรงงานทั้งในระบบและอยูน่อกระบบการจา้ง
งาน และนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 60 ราย

7.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2 ประชาสัมพันธรั์บสมัคร

7.3 คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

7.4 ด าเนินการฝึกอบรม           148,200             148,200
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7.5 ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฯ

7.6 ติดตามประเมินผลโครงการฯ

30 8.  กิจกรรมการจดัการดินและน้ าอยา่งยัง่ยนื 2        3,202,800        3,202,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
คนหนุ่มสาววยัแรงงานกลับคืนถิ่นฐานช่วงโรค
ระบาดโควดิ-19 น้อมน าพระราชด าริการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพือ่สร้างรายได้และความ
มั่นคงทางด้านอาหารเล้ียงตนเองและครอบครัว

8.1 คัดเลือกเกษตรกรในพืน้ที่

8.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของพืน้ที่

8.3 อบรมผู้เข้าร่วมโครงการฯ           531,200           531,200

8.4 ด าเนินการขุดสระน้ า พร้อมระบบสูบน้ าเพือ่
การเกษตรด้วยพลังงงานแสงอาทิตย์

       2,624,000        2,624,000

8.5 ติดตามประเมินผล            47,600            47,600

31 9. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดย
ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2        1,413,900        1,413,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เกษตรกรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยกระดับรายได้เกษตรกรและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเกษตรกร ปราชญ์
เกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรได้รับประโยชน์ 450 ราย

9.1 อบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ผู้เข้าอบรม 450 คน หลักสูตร 1 วนั

          267,300           267,300
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9.2 ศึกษาดูงานด้านการประยกุต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเกษตรด้านการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด หลักสูตร 2 วนั 1 
คืน

       1,146,600        1,146,600

2. โครงการพัฒนาการแปรรูป
สินค้าการเกษตรเพือ่ให้ได้
มาตรฐาน

       4,156,900          4,156,900

15 1. กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถสินค้าเกษตร ที่
ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ด้านการตลาด

2        4,156,900          4,156,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ในด้านการ
เพิม่พูนองค์ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ 
นวตักรรม ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจดัการ
 และการตลาด ท าให้มีเอกลักษณ์ มีคุณค่าและ
มูลค่าเพิม่ขึ้น โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ประเภทผ้า ได้รับประโยชน์ 180 ราย

1.1 การพัฒนาศักยภาพศูนยเ์รียนรู้การผลิตผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย และผ้าขาวม้า

       1,456,900          1,456,900

1.2 การจดัแสดง จ าหน่ายสินค้า และแสดงแฟชั่น
โชว ์ภายในจงัหวดัชัยภูมิ

       1,200,000          1,200,000

1.3 การจดัแสดง จ าหน่ายสินค้า และแสดงแฟชั่น
โชว ์ในระดับภูมิภาค

       1,500,000          1,500,000

3. โครงการส่งเสริมการตลาด
สินค้าเกษตร

2        1,550,000          1,200,000           350,000
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9 1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพือ่ธรุกิจ

          350,000           350,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการ
ประกอบธรุกิจการค้า การบริการและเพิม่ทักษะ
ด้านการตลาด และพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันและเพิม่อ านาจในการต่อรอง  โดย
เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร 
ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับประโยชน์ จ านวน 
40 ราย

1.1 จดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพือ่ธรุกิจให้กับผู้ประกอบการสินค้า
เกษตร เกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการสินค้า OTOP 
วสิาหกิจชุมชน SMEs ผู้ประกอบการค้า บริการและ
การท่องเที่ยว

          350,000           350,000

1.2 ติดตามและประเมินผล

10 2. กิจกรรมการส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาดสินค้า
เกษตรและบริการ

       1,200,000          1,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
พัฒนา ขยายตลาด และเชื่อมโยงเครือข่าย
การตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง โดยเกษตรกร ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรฯ ได้รับประโยชน์ 
จ านวน 40 ราย

2.1 จดังานแสดง และจ าหน่ายสินค้าเกษตร เกษตร 
แปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหารปลอดภัย 
(จงัหวดัในภูมิภาคอื่น) จ านวน 1 คร้ัง (จ านวน 40 
คูหา ระยะเวลา 7 วนั)

       1,200,000          1,200,000

2.2 ติดตามและประเมินผล
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4. โครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ

5       20,510,600          1,926,200       18,584,400

11 1. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ
ทางน้ าชุมชน แก้วกิฤติคุณภาพน้ าเส่ือมโทรม

       1,926,200          1,926,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
หมู่บ้าน/ชุมชนที่อาศัยอยูโ่ดยรอบพืน้ที่ล าน้ า
สาขาที่เส่ือมโทรมตระหนักและสร้างจติส านึกใน
การอนุรักษ์ล าน้ า โดยหมู่บ้าน/ชุมชนในพืน้ที่
วกิฤต 4 แห่ง ได้รับประโยชน์ จ านวน 100  ราย

1.1 เตรียมความพร้อมโครงการ            80,000              80,000

1.2 ส ารวจแหล่งมลพิษในชุมชน                    -   

1.3 จดัท าถังดักไขมันในครัวเรือน        1,414,400          1,414,400

1.4 ถอดบทเรียน           425,000             425,000

1.5 อ านวยการประเมินผล              6,800                6,800

12 2. กิจกรรมธนาคารอาหาร (Food Bank) และป่า
ครอบครัวเพือ่ความมั่นคงทางอาหารจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

       1,494,400                    -          1,494,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
จดัท าธนาคารอาหารชุมชนจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านเป้าหมาย 
สามารถสร้างรายได้และลดรายจา่ยครัวเรือน 
โดยประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบพืน้ที่ป่าชุมชนได้รับประโยชน์ จ านวน 
120 ราย

2.1 เตรียมความพร้อมโครงการ           477,000           477,000

2.2 ส ารวจข้อมูลฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น                  -   
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2.3 จดัท าธนาคารอาหาร/ป่าครอบครัว           732,400           732,400

2.4 ถอดบทเรียน            91,000            91,000

2.5 อ านวยการประเมินผล           194,000           194,000

32 3. กิจกรรมเติมน้ าใต้ดินระดับต้ืนพืน้ที่จงัหวดัชัยภูมิ        1,590,000        1,590,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างระบบ
เติมน้ าใต้ดินที่สามารถเก็บกักน้ าฝน หรือน้ าท่วม
หลาก และน าไปเก็บไวใ้นชั้นน้ าใต้ดินระดับต้ืน 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและการขาดแคลน
น้ า โดยประชาชนรอบพืน้ที่น าร่องไม่น้อยกวา่ 20
 แห่งได้รับประโยชน์

3.1 ประชาสัมพันธ/์ประสานหน่วยงานพืน้ที่/ส ารวจ
พืน้ที่/ความต้องการ/รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

3.2 คัดเลือกพืน้ที่ที่เหมาะสม

3.3 ด าเนินการก่อสร้างระบบเติมน้ าใต้ดินระดับต้ืน
จ านวนไม่น้อยกวา่ 20 แห่ง (พืน้ที่น าร่อง)

       1,366,000        1,366,000

3.4 อ านวยการ/ตรวจติดตาม/ประเมินผล/
ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้กับชุมชน

          224,000           224,000
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33 4. กิจกรรมสะสมคาร์บอนกักเก็บทดแทน ด้วย
ศาสตร์พระราชา จงัหวดัชัยภูมิ

      15,500,000       15,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
พืน้ที่สีเขียวในพืน้ที่กรรมสิทธิ์โดยใช้ศาสตร์
พระราชา และสะสมคาร์บอนกักเก็บทดแทนโดย
การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ศักยภาพทาง
อาหารและต่อยอดส่ิงแวดล้อมชุมชนในพืน้ที่ 
โดยประชาชนเจา้ของที่ดินในพืน้ที่น าร่อง 16 
อ าเภอ รวมพืน้ที่ 7,000 ไร่ ได้รับประโยชน์

4.1 ประชาสัมพันธ/์ประสานหน่วยงานพืน้ที่/ส ารวจ
พืน้ที่/ความต้องการ/รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

4.2 คัดเลือกพืน้ที่ และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

4.3 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ และพันธุ์
ไม้ที่เป็นพืชอาหาร

      14,696,000       14,696,000

4.4 ตรวจติดตาม/ให้ค าแนะน า/จดัเก็บฐานข้อมูล
การปลูกในแอพพลิเคชั่น

          604,000           604,000

4.5 อ านวยการ/ประเมินผล/ค านวนปริมาณ
คาร์บอนกักเก็บ

          200,000           200,000

6. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานการผลิตและบริการ

    262,220,000       149,230,000     112,990,000
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5 1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 2     164,500,000       104,000,000       60,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าต่างๆ อาทิ ระบบส่งน้ า แก้มลิง ฝายหิน
ทิ้งกั้นล าน้ า เพือ่เพิม่พืน้ที่ชลประทานอันเป็น
ประโยชน์ในการท าการเกษตรของราษฎร  โดย
ราษฎรในพืน้ที่จ านวน 21 แห่ง ได้รับประโยชน์

1.1 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าล านาแซง 2 แห่ง 
พร้อมขุดลอกล าห้วย บ้านโนนสะอาด ต าบลโนน
สะอาด อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชัยภูมิ
  - สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น 250,000 ลูกบาศก์
เมตร 
 - พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 1,000 ไร่ 
 - สนับสนุนในการปลูกพืชข้าว / อ้อย 

      15,000,000         15,000,000

1.2 ปรับปรุงฝายบ้านเส้ียวน้อย ต าบลบ้านเล่า 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ
 - สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น 150,000 ลูกบาศก์
เมตร 
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 250 ไร่ 
- สนับสนุนในการปลูกพืชข้าว / อ้อย / เล้ียงสัตว์

       9,000,000          9,000,000

1.3 ก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน
นา ต าบลบ้านขาม อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชัยภูมิ
 - พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 320  ไร่

      13,000,000         13,000,000
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1.4  ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าล าห้วยกุดธาตุ บ้าน
ธาตุสามหมื่น ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว จงัหวดั
ชัยภูมิ 
 - สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น 55,000 ลูกบาศก์
เมตร 
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 90 ไร่ 
- สนับสนุนในการปลูกพืชข้าว / อ้อย / พริกและ
พืชผักอื่นๆ

       8,000,000          8,000,000

1.5 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าล าห้วยบุง่ขี้มอด บ้านสี
ปลาด ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขียว จงัหวดั
ชัยภูมิ
 - สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น 50,000 ลูกบาศก์
เมตร 
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 80 ไร่ 
- สนับสนุนในการปลูกพืชข้าว / อ้อย / พริกและ
พืชผักอื่นๆ

       4,500,000          4,500,000

1.6 แก้มลิงหนองหินต้ัง พร้อมอาคารประกอบ 1 
แห่ง บ้านหนองบัวรอง ต าบลหนองบัวใหญ่ อ าเภอ
จตุัรัส จงัหวดัชัยภูมิ
 - สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น 216,700ลูกบาศก์
เมตร 
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 500 ไร่ 
- สนับสนุนในการปลูกพืชข้าว

      10,000,000         10,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

1.7 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุด
ลอกน้ าอ้อม บ้านหนองเป็ด ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอ
หนองบัวแดง จงัหวดัชัยภูมิ
 - สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น 100,000ลูกบาศก์
เมตร 
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 250 ไร่ 
- สนับสนุนในการปลูกพืชข้าว/มันส าปะหลัง/อ้อย

      13,000,000         13,000,000

1.8 ก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ลาดใหญ่ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวดั
ชัยภูมิ 
พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 560 ไร่

       8,000,000          8,000,000

1.9 แก้มลิงหนองเซบักตอพร้อมอาคารประกอบ 
บ้านไร่ ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขวา้ จงัหวดัชัยภูมิ
 - สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น 100,000 ลูกบาศก์
เมตร 
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 250 ไร่ 
- สนับสนุนในการปลูกพืชข้าว

       6,000,000          6,000,000

1.10 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าห้วยคลองกลาง บ้าน
หัวหนอง ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขียว  
จงัหวดัชัยภูมิ 
- สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น 60,000ลูกบาศก์เมตร 
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 100 ไร่ 
- สนับสนุนในการปลูกพืชข้าว / อ้อย / พริกและ
พืชผักอื่นๆ

       7,500,000          7,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

1.11 ระบบส่งน้ าบ้านถนนกลาง บ้านถนนกลาง 
ต าบลสระพัง อ าเภอบ้านแท่น จงัหวดัชัยภูมิ
 - พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 1,125 ไร่

      10,000,000         10,000,000

1.12 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขุดลอกคลองท่าหินลาด บ้านโนนสะอาด ต าบลท่า
ใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวดัชัยภูมิ
 - สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น 70,000ลูกบาศก์
เมตร 
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 225 ไร่ 
- สนับสนุนในการปลูกพืชข้าว /มันส าปะหลัง

       7,000,000        7,000,000

1.13 ก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน
หนองบัวบาน(ท่าวงัมะเกลือ) ต าบลหนองบัวบาน 
อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชัยภูมิ
 - พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 175 ไร่

       7,000,000        7,000,000

1.14 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าในล าห้วยส้มป่อย 
บ้านหลักศิลา ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจตุัรัส 
จงัหวดัชัยภูมิ
 - สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น 30,000ลูกบาศก์
เมตร 
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 60 ไร่

       2,500,000        2,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

1.15 เพิม่ประสิทธภิาพล าห้วยยางพร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านห้วยแย ้ต าบลห้วยแย ้อ าเภอหนอง
บัวระเหว จงัหวดัชัยภูมิ
 - สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น75,000ลูกบาศก์เมตร 
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 125 ไร่

       5,000,000        5,000,000

1.16 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขุดลอกคลองห้วยยางโดน บ้านหนองไฮเหนือ ต าบล
หนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวดัชัยภูมิ
 - สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่ขึ้น 70,000ลูกบาศก์
เมตร 
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 225 ไร่

       7,000,000        7,000,000

1.17 ระบบส่งน้ าบ้านหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ
 - พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 190  ไร่

       6,000,000        6,000,000

1.18 ฝายกั้นล าน้ าสาขาล าน้ าพรม บ้านโนนฟักทอง
 หมู่ 4 ต าบลกุดยม อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชัยภูมิ
 - พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 170 ไร่

      10,000,000       10,000,000

1.19 แก้มลิงหนองโดก บ้านหัวนานคร ต าบลบ้าน
แท่น อ าเภอบ้านแท่น จงัหวดัชัยภูมิ
 - พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 225 ไร่

       5,000,000        5,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

1.20 แก้มลิงหนองเข็ง บ้านหนองบัว ต าบลบ้านแท่น
 อ าเภอบ้านแท่น จงัหวดัชัยภูมิ
 - พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 225 ไร่

       5,000,000        5,000,000

1.21 แก้มลิงหนองกุดตุ่ม บ้านส้มป่อย ต าบลส้มป่อย
 อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชัยภูมิ
- พืน้ที่ได้รับประโยชน์ 700  ไร่

       6,000,000        6,000,000

6 2. พัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค 2 97,720,000 45,230,000 52,490,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ความ
สะดวกในการขนส่งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและ
โรงงานอุตสาหกรรม อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งระหวา่ง
แหล่งผลิตเชื่อมต่อกับเส้นทางสู่ตลาดภายนอก 
โดยเกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนใน
พืน้ที่เส้นทางคมนาคม 9 สายทาง ได้รับประโยชน์

2.1 ปรับปรุงถนนเเอสฟัลติกคอนกรีต ชย.4014 
แยกทางหลวงหมายเลข 2179 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2354 อ าเภอจตุัรัส,ซับใหญ่ จงัหวดัชัยภูมิ
 จ านวน 1 แห่ง

      20,200,000         20,200,000

2.2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชย. 5044 
แยก ทช.ชย.3011 - แยกทช.ชย.3006 อ าเภอเทพ
สถิต จงัหวดัชัยภูมิ จ านวน 1 แห่ง

      20,030,000         20,030,000

2.3 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชย.3012 
แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2389 อ าเภอภูเขียว,แก้งคร้อ จงัหวดั
ชัยภูมิ จ านวน 1 แห่ง

       5,000,000          5,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

2.4 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชย.3007 
แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2159 อ าเภอบ้านเขวา้,เมืองชัยภูมิ 
จงัหวดัชัยภูมิ จ านวน 1 แห่ง

       4,950,000        4,950,000

2.5 ปรับปรุงถนนเเอสฟัลติกคอนกรีต ชย.5024 
แยกทางหลวงชนบท ชย.3007 - บ้านสามพันตา 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ จ านวน 1 แห่ง

       4,900,000        4,900,000

2.6 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชย.4008 
แยกทางหลวงหมายเลข 2037 - บ้านห้วยยางด า 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชัยภูมิ จ านวน 1 แห่ง

      10,040,000       10,040,000

2.7 ปรับปรุงถนนเเอสฟัลติกคอนกรีต ชย.2004 
แยกทางหลวงหมายเลข 12 - แยกทางหลวง
หมายเลข 201 อ าเภอคอนสาร,ภูเขียว จงัหวดัชัยภูมิ
 จ านวน 1 แห่ง

      10,100,000       10,100,000

2.8 ปรับปรุงถนนเเอสฟัลติกคอนกรีต ชย.4045 
แยกทางหลวงหมายเลข 2187 - แยกทางหลวง
ชนบท ทช.ขก.3010 อ าเภอบ้านแท่น จงัหวดัชัยภูมิ
 จ านวน 1 แห่ง

       7,500,000        7,500,000

2.9 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชย.3006 
แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2354 อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชัยภูมิ 
จ านวน 1 แห่ง

      15,000,000       15,000,000

2. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การ
เป็นเมืองที่น่าอยูอ่าศัยและเมือง
แห่งการพักผ่อน

      68,577,400         17,584,900       50,992,500
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1
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1. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

1        2,884,900          2,584,900           300,000

16 1. กิจกรรมกวดขันผู้กระท าความผิดที่เป็นภัยต่อ
สังคมในพืน้ที่

          300,000           300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติดให้โทษ และลดการเกิดคดี
อาชญากรรมต่าง ๆ ในพืน้ที่จงัหวดัชัยภูมิ เป็น
การเพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และ
เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดส้ินไป

1.1 จดัซ้ือชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ           300,000           300,000

17 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน เพือ่
บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          570,100             570,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการให้ความรู้แก่
ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีบทบาทส าคัญในการดูแล
 และป้องกันหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นการบูร
ณาการร่วมกับภาคประชาชนมีระบบที่ชัดเจน
และเกิดประสิทธภิาพสูงสุด โดยผู้น าหมู่บ้าน/
ชุมชนในหมู่บ้านที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดรุนแรง จ านวน 1,350 คน ได้รับ
ประโยชน์

2.1 อบรมให้ความรู้แก่ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน หลักสูตร
 1 วนั

          570,100             570,100

2.2 ติดตามประเมินผล
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18 3. กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาสังคม           241,200             241,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากท าให้เยาวชนได้รับ
ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับพิษ
ภัยและผลกระทบของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน
ไม่ให้เข้าไปยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด และเยาวชนเข้า
มามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการท างานของต ารวจ
มากยิง่ขึ้น  โดยเยาวชนในสถานศึกษา 600 คน 
ได้รับประโยชน์

3.1 อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา
หลักสูตร 1 วนั

          241,200             241,200

3.2 ติดตามประเมินผล

19 4. กิจกรรมขับเคล่ือนโครงการ TO BE NUMBER 
ONE จงัหวดัชัยภูมิ

       1,773,600          1,773,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างชมรม 
TO BE NUMBER ONE ใหม่และพัฒนา
ศักยภาพชมรมเดิมในทุกระดับ/ทุกประเภท และ
เตรียมความพร้อมในการประกวดจงัหวดั/
อ าเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยการ
ประชุม อบรม ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนเข้าร่วมการประกวดระดับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทุกประเภท กลุ่มเด็กและ
เยาวชน และประชาชนทั่วไปพืน้ที่จงัหวดัชัยภูมิ 
16 อ าเภอ ได้รับประโยชน์

4.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานโครงการ
 TO BE NUMBER ONE จงัหวดัชัยภูมิ

           39,300              39,300

4.2 ประชุมจดัท าแผนโครงการ TO BE NUMBER 
ONE จงัหวดัชัยภูมิ

           35,400              35,400
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4.3 ปรับปรุงชุดข้อมูลและศูนยป์ระสานงานโครงการ
 TO BE NUMBER ONE จงัหวดัชัยภูมิ

           17,000              17,000

4.4 พัฒนาทักษะผู้น าเสนอผลการด าเนินงาน
จงัหวดั/อ าเภอ/ชุมชน/ชมรม TO BE NUMBER 
ONE

          201,600             201,600

4.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนต้นแบบ
จงัหวดัชัยภูมิ

           75,900              75,900

4.6 น าเสนอผลการด าเนินงานจงัหวดั อ าเภอ ชมรม
 TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและประเทศ

       1,219,800          1,219,800

4.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดทบเรียนการ
ด าเนินงานจงัหวดั อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER
 ONE จงัหวดัชัยภูมิ

           75,600              75,600

4.8 ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนิน
โครงการ  TO BE NUMBER ONE พืน้ที่ต้นแบบ

          109,000             109,000

2. โครงการประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวและการจดักิจกรรม
ส าคัญของจงัหวดัชัยภูมิ

      65,692,500         15,000,000       50,692,500
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20 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดัชัยภูมิ 2       10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดั
ชัยภูมิ โดยการน าเสนอผ่านกิจกรรมงานบุญ
ประเพณีที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจน
แหล่งท่องเที่ยวของจงัหวดัให้เป็นที่รู้จกั
แพร่หลาย เป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
และกระจายรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวอยา่งทั่วถึง

1.1 การส่งเสริมและสืบสานประเพณีจงัหวดัชัยภูมิ        2,500,000          2,500,000

1.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีช้างคืนถิ่น 
กินพาแลง

          250,000             250,000

1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีตีคลีไฟชัยภูมิ           450,000             450,000

1.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว           600,000             600,000

1.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีบุญกระธปูออก
พรรษา

          700,000             700,000

1.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีถวายทองเจา้พ่อ
พญาแล เทศกาลมะขามหวานสืบสานต านานเมือง
ภักดี

          400,000             400,000

1.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีบ้านเขวา้           600,000             600,000

1.8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวส้มโอของดีบ้านแท่น           500,000             500,000

1.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเจา้พ่อพญาแลและ
งานของดีอ าเภอซับใหญ่

          400,000             400,000

1.10 ส่งเสริมงานประเพณีของดีคอนสวรรค์           400,000             400,000
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1.11 ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานบุญเดือนหก เจา้พ่อ
พญาแล

       1,600,000          1,600,000

1.12 ส่งเสริมและสืบสานต านานสาวบ้านแต้           450,000             450,000

1.13 ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีทอดเทียนรวม           250,000             250,000

1.14 ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีบุญเดือนส่ี
ประเพณีไทคอนสาร

          450,000             450,000

1.15 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลของดีอ าเภอภู
เขียว

          450,000             450,000

21 2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจยีวบาน        5,000,000          5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจงัหวดัชัยภูมิให้มี
คุณภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง
เป็นอันดับต้นของประเทศ และเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการการท่องเที่ยว

2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจยีวบาน        5,000,000          5,000,000

22 3. กิจกรรมผลิตส่ือประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวและ
กิจกรรมส าคัญของจงัหวดัชัยภูมิ

       2,192,500        2,192,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
และกิจกรรมส าคัญของจงัหวดัชัยภูมิ กระตุ้น
การท่องเที่ยวของจงัหวดัชัยภูมิให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบ

3.1 ผลิตส่ือและกิจกรรมประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวและกิจกรรมส าคัญของจงัหวดัชัยภูมิ

       1,594,000        1,594,000

3.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธด้์าน
การท่องเที่ยวและกิจกรรมส าคัญของจงัหวดัชัยภูมิ

          465,800           465,800
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3.3 ส่ือมวลชนสัญจรส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจ
กรรรมส าคัญของจงัหวดัชัยภูมิ

           19,700            19,700

3.4 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยว

          103,000           103,000

3.5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจา่ยข่าว            10,000            10,000

23 4. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวยา่นเมืองเก่า 
จงัหวดัชัยภูมิ

       3,000,000        3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาต่อ
ยอดแหล่งท่องเที่ยว ยา่นเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์
ของชุมชน และ "สตรีตอาร์ต วาดบ้านแปลงเมือง
 เล่าเร่ืองชัยภูม"ิ ให้มีจดุแวะใหม่และกิจกรรม
สร้างสรรค์เพิม่ขึ้นส าหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างรายได้และ
กระจายรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวอยา่งทั่วถึง

4.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวยา่นเมืองเก่า จงัหวดัชัยภูมิ        3,000,000        3,000,000

24 5. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยAีR 
(Augmented Reality) กระตุ้นการใช้จา่ยของ
นักท่องเที่ยว เพือ่ฟืน้ฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
ภาคการท่องเที่ยวจงัหวดัชัยภูมิ

       9,500,000        9,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวของจงัหวดัชัยภูมิให้เป็นที่
รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง โดยใช้ระบบ AR 
(Augmented Reality) และ 3D เป็นเคร่ืองมือ
ในการประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ชุมชน วสิาหกิจชุมชน รวมทั้ง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เพือ่
ยกระดับและเพิม่ประสิทธภิาพในการเข้าถึงของ
นักท่องเที่ยว
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ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลย ีAR (Augmented 
Reality) กระตุ้นการใช้จา่ยของนักท่องเที่ยว เพือ่
ฟืน้ฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ภาคการท่องเที่ยว
จงัหวดัชัยภูมิ

       9,500,000        9,500,000

25 6. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมอาหารวตัถุดิบพืน้ถิ่นชัยภูมิ 
(Chaiyaphum Gastronomy Festival 2021 หรือ 
เทศกาลอาหารวฒันธรรมเมืองชัยภูมิ 2021)

       3,000,000        3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมอาหารของ
จงัหวดัชัยภูมิให้เป็นที่รู้จกัของนักท่องเที่ยวอยา่ง
กวา้งขวาง เป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
และกระจายรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวอยา่งทั่วถึง

6.1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
อาหารวตัถุดิบพืน้ถิ่นชัยภูมิ (Chaiyaphum 
Gastronomy Festival 2021 หรือ เทศกาลอาหาร
วฒันธรรมเมืองชัยภูมิ 2021)

       3,000,000        3,000,000

34 7. กิจกรรมประชาสัมพันธส่์งเสริมการท่องเที่ยว
จงัหวดัอยา่งบูรณาการ

      18,000,000       18,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวของจงัหวดัชัยภูมิให้เป็นที่
รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง โดยใช้ระบบ AR 
(Augmented Reality) และ 3D เป็นเคร่ืองมือ
ในการประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ชุมชน วสิาหกิจชุมชน รวมทั้ง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เพือ่
ยกระดับและเพิม่ประสิทธภิาพในการเข้าถึงของ
นักท่องเที่ยว
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ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

7.1 ผลิตส่ือประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดัชัยภูมิ        8,000,000        8,000,000

7.2 เผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธส่์งเสริมการ
ท่องเที่ยวจงัหวดั

       1,000,000        1,000,000

7.3 ประชาสัมพันธส่์งเสริมการท่องเที่ยวและของดี
จงัหวดัพิจติรผ่านส่ือมวลชนสัญจร (Press Tour) 
ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน จ านวน 1 คร้ัง

       9,000,000        9,000,000

35 8. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ของศิลปินพืน้บ้านและเยาวชนผู้มี
ความสามารถทางด้านการแสดงศิลปวฒันธรรมใน
จงัหวดัชัยภูมิ

       5,000,000        5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เยาวชนและศิลปินพืน้บ้านมีทักษะใน
การแสดงความสามารถที่โดดเด่นและหลากหลาย
 ส่งเสริมการใช้พืน้ที่การแสดงออกทาง
ศิลปวฒันธรรมเป็นไปอยา่งเหมาะสมตามจารีต
ประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้เยาวชนและศิลปิน
พืน้บ้านผลิตผลงานการแสดงทางศิลปวฒันธรรม
อยา่งสร้างสรรค์และสามารถสร้างรายได้ได้อยา่ง
ต่อเนื่อง

8.1 การประกวดหมอล ากลอนและวงดนตรีพืน้บ้าน
เด็ก เยาวชน และประชาชน เพือ่เสริมสร้างค่านิยม
วฒันธรรมไทยและทักษะผ่านส่ือและพืน้ที่เวทีการ
แสดง ควบคู่กับการอนุรักษ์ภาษาถิ่นภาษาไทย

       2,378,200        2,378,200

8.2 การจดังานมหกรรม สุดยอดหมอล าชัยภูมิ คน
ชัยภูมิ ภูมิใจ สู่การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้อยา่ง
ยัง่ยนื

       1,578,800        1,578,800
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

8.3 การจดัระบบฐานข้อมูลเครือข่ายศิลปินพืน้บ้าน 
การผลิตเผยแพร่ส่ือ ประชาสัมพันธง์านแสดงด้าน
ศิลปวฒันธรรม

       1,043,000        1,043,000

36 9. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูมิแผ่นดิน ภูมิ
พนา ภูมิใจ เมืองชัยภูมิ

       5,000,000        5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ โดยพัฒนาต่อยอดแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ภูมิแผ่นดิน ภูมิพนา ภูมิใจ เมืองชัยภูมิ
 สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ สร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่
ภาคการท่องเที่ยวอยา่งทั่วถึง

9.1 ท่องเที่ยว ภูมิแผ่นดิน ภูมิพนา ภูมิใจ เมืองชัยภูมิ        5,000,000        5,000,000

37 10. กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ร่วมกันรักษ์บ้านเกิด เพือ่ฟืน้ฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายในจงัหวดัชัยภูมิ

       5,000,000        5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวจงัหวดัชัยภูมิให้เป็นที่รู้จกั
อยา่งกวา้งขวาง พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดัชัยภูมิให้มีความรู้ รักษ์และ
หวงแหนแหล่งท่องเที่ยวของจงัหวดั สร้างรายได้
และกระจายรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวอยา่งทั่วถึง

10.1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน
รักษ์บ้านเกิด เพือ่ฟืน้ฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใน
จงัหวดัชัยภูมิ

       5,000,000        5,000,000

3. ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคน
 สู่การพัฒนาจงัหวดัที่ยัง่ยนื

    120,644,300         77,900,000       42,744,300

ชัยภูมิ   26/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เด็กและเยาวชนในครอบครัว
แหวง่กลาง

4        4,400,000          4,400,000

26 1. พัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชนในจงัหวดั
ชัยภูมิ

       2,400,000          2,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการให้
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
อยา่งจริงจงัและยัง่ยนื ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน และประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่ง
ถูกต้อง

1.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนโครงการ/
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชนใน
พืน้ที่จงัหวดัชัยภูมิ

           10,000              10,000

1.2 การจดัท าแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรและให้
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ด าเนินกิจกรรม
ด้านการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั

       2,348,500          2,348,500

1.3 กิจกรรมสัมนาและฝึกอบรม            19,000              19,000

1.4 ติตามและประเมินผล            22,500              22,500

27 2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติเด็กในครอบครัว
แหวง่กลางสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

       2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวติเด็กปฐมวยัให้มีการพัฒนาที่
เหมาะสมกับวยัโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลใน
ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น สร้างเครือข่ายใน
การคุ้มครองพัฒนาเด็กและครอบครัว

2.1 ผู้สูงวยัอาสาพัฒนาลูกหลาน           576,000             576,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

2.2 ครอบครัวเข้มแข็งด้วยแรงแห่งรัก           524,800             524,800

2.3 สร้างเครือข่ายคุ้มครองและพัฒนาเด็ก           899,200             899,200

2. โครงการป้องกันและลด
ปัญหาอุบัติภัยทางถนน

4     111,500,000         71,500,000       40,000,000

8 1. กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพือ่
ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว

    111,500,000         71,500,000       40,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ความ
สะดวกในการใช้เส้นทางในเวลากลางคืน อ านวย
ความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง
 ป้องกันอุบัติเหตุในเวลากลางคืน ลดปัญหา
อาชญากรรมและโจรกรรมในเวลากลางคืน 
แก้ไขบริเวณจดุเส่ียงอันตรายไม่น้อยกวา่ 15 แห่ง

1.1 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวง
หมายเลข 201 ช่วงหนองบัวโคก - บ้านล่ี อ าเภอ
จตุัรัส จงัหวดัชัยภูมิ

6,000,000 6,000,000

1.2 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวง
หมายเลข 202 ตอน ส่ีแยกโรงต้ม-โพนทอง อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ และหมายเลข 2051 ตอนชัยภูมิ-ตาด
โตน อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ

9,500,000 9,500,000

1.3 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวง
หมายเลข 2359 ต าบลคูเมือง อ าเภอหนองบัวแดง 
จงัหวดัชัยภูมิ - ต าบลแหลมทอง อ าเภอภักดีชุมพล 
จงัหวดัชัยภูมิ

10,000,000 10,000,000

1.4 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 2187 - บ้านผักปัง อ าเภอภูเขียว 
จงัหวดัชัยภูมิ

3,500,000 3,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

1.5 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 12 - บ้านมอตาเจก๊ อ าเภอคอนสาร
 จงัหวดัชัยภูมิ

3,500,000 3,500,000

1.6 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวง
หมายเลข 225 ช่วงน้ าอ้อม - หนองบัวระเหว 
จงัหวดัชัยภูมิ

6,000,000 6,000,000

1.7 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวง
หมายเลข 201 ตอนหนองบัวโคก-บ้านล่ี อ าเภอ
จตุัรัส-ส่ีแยกโรงต้ม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ
 ตอนที่ 2

10,500,000 10,500,000

1.8 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวง
หมายเลข 2159 ชัยภูม-ิห้วยยางค า ต าบลกุดชุมแสง
 อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวดัชัยภูมิ

10,000,000 10,000,000

1.9 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 2055 - พระธาตุหนองสามหมื่น 
อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชัยภูมิ

3,550,000 3,550,000

1.10 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน บ้านโนน
จ าปา - แหล่งท่องเที่ยวน้ าผุดทัพลาว อ าเภอคอน
สาร จงัหวดัชัยภูมิ

4,000,000 4,000,000

1.11 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวง
สายทาง ชย.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - 
แยกทางหลวงหมายเลข 201 อ าเภอคอนสาร, 
อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชัยภูมิ

4,950,000 4,950,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

1.12 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวง
หมายเลข 2354 ช่วงซับใหญ่ - หนองบัวระเหว 
อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวดัชัยภูมิ

10,000,000       10,000,000

1.13 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวง
หมายเลข 2170 ช่วงวดัปทุมชาติ - บ้านจาน อ าเภอ
จตุัรัส จงัหวดัชัยภูมิ

10,000,000       10,000,000

1.14 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวง
หมายเลข 2354  ช่วงเทพสถิต - ซับใหญ่ จงัหวดั
ชัยภูมิ

10,000,000       10,000,000

1.15 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวง
หมายเลข 205  ช่วงค าปิง - หนองบัวโคก ,ทาง
หลวงหมายเลข 2069 ช่วงบ าเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่
 ,ทางหลวงหมายเลข 2217  ช่วงหนองกราด - ค าปิง
  จงัหวดัชัยภูมิ

10,000,000       10,000,000

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน

4        2,000,000          2,000,000

28 1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้สูงวยัชัยภูมิ        2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายโุดยการมีส่วนร่วมของ
บุคคลในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น เพือ่ให้
ผู้สูงอายตุระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีคุณภาพ
ชีวติและมีหลักประกัน โดยผู้สูงอายคุรอบครัว
แหวง่กลางและผู้สูงอายใุนหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน
 1,200 คน ได้รับประโยชน์

1.1 เสริมสร้างความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง
เป็นหลักชัยให้ครอบครัวและสังคม

       1,920,000          1,920,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

1.2 ถอดบทเรียนผู้สูงวยั            80,000              80,000

4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมของประชาชน

4        2,744,300        2,744,300

29 1. กิจกรรมการบูรณาการอาหารปลอดภัย จงัหวดั
ชัยภูมิ

       2,744,300        2,744,300 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยให้มีความ
เชื่อมโยงต้ังแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลาย
น้ า ส่งเสริมพัฒนาแหล่งผลิต สถานที่ผลิต น าเข้า
และจ าหน่ายอาหารให้มีมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยด้านอาหาร และเพือ่สร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้บริโภค ประชาชน สร้างภาพพจน์ที่ดีแก่
จงัหวดัชัยภูมิ น าไปสู่ "ชัยภูมิเมืองอาหาร
ปลอดภัย"

1.1 ประชุมคณะท างานอาหารปลอดภัยจงัหวดั
ชัยภูมิเพือ่ก าหนดแผนพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย

           42,000            42,000

1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหาร
ปลอดภัย

           55,000            55,000

1.3 ส่งเสริมการสร้างผลิตผลทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย

           52,500            52,500

1.4 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปอาหารตามมาตรฐาน            13,500            13,500

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตอาหารแปรรูปที่เป็น
เอกลักษณ์ของจงัหวดั

             3,600              3,600
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดชยัภมูิ

1.6 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งจ าหน่วยสินค้าทาง
การเกษตรและสถานประกอบการจ าหน่ายอาหารให้
ได้มาตรฐาน

           20,500            20,500

1.7 ส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการน าร่อง 
"อาหารปลอดภัย" เป้าหมายส าคัญได้แก่ 
โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
สถานที่ราชการ ศูนยอ์าหาร ห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร Street Food

          610,000           610,000

1.8 จดัมหกรรม "ชัยภูมิเมืองอาหารปลอดภัย"        1,947,200        1,947,200

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ    10,000,000     10,000,000
   511,249,500      272,546,600    233,567,900       5,135,000

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

        1             2,374,000        -                         -   

        310,451,000             2,644,000

       -                         -          -                         -   

            7,273,000                       -   

        1               728,000        -                         -   

            1,642,000                       -   

       -                         -          -                         -   

            1,066,000                       -   

      10        676,864,200         8        350,686,200         2        323,534,000       -             2,644,000
         10,000,000          10,000,000

10      686,864,200       8        360,686,200       2        323,534,000       -     2,644,000          
หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดบุรีรัมย ์วงเงิน 352,688,500 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)

     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม 4 ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        3           18,586,800

        1             9,254,900

        1             1,390,000

จังหวัดบรุรีมัย์

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        4

        32

        636,923,500

          25,859,800

        3         321,454,500ด้านเศรษฐกจิ "เป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กฬีา
มาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกจิภายใต้พื้นฐานของการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย"

1

4

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมยม์ีคุณภาพชีวิตที่ดี มัน่คง 
ยั่งยนื บนพื้นฐานความพอเพียง"

ด้านรักษาความมัน่คงและความสงบ "บุรีรัมยส์งบสุข"         1           10,320,900

3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม "ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม"

        2             3,760,000

บุรีรัมย์



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. ด้านเศรษฐกิจ "เป็น
ศูนยก์ลางการท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน
โลก และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้พืน้ฐานของการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย"

โครงการที่ 1 เสริมสร้าง
ศักยภาพศูนยก์ลางการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และ
กีฬามาตรฐานโลก

180,963,000 67,933,000 113,030,000

17 กิจกรรมหลักที่ 1.1 
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจงัหวดับุรีรัมย์

2 22,000,000 10,000,000 12,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจงัหวดัซ่ึง
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพืน้ฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่รองรับ
นักท่องเที่ยว

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประ
โคนชัยมหามิ่งมงคล สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอม 
ประจ าปี 2565 ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย 
จงัหวดับุรีรัมย์

2 10,000,000 10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 โครงการปรับสภาพ แวดล้อมและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตยใ์น
แหล่งท่องเที่ยว เขตห้ามล่าสัตวป์่าภูเขาไฟกระโดง 
(ก่อสร้างทางลาดและจดุชมววิ)

2 12,000,000 12,000,000

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

29 กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาเส้นทางและส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพือ่การท่องเที่ยว

2 80,000,000 80,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นการ
เพิม่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพือ่ให้
นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย แยก ทล.218 - แหล่งอนุรักษ์พันธุ์
นกกระเรียน ต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ผิวจราจรกวา้ง 5.00-6.00 เมตร ไหล่ทาง
กวา้งข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 5.700 
กิโลเมตร

2 35,000,000 35,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายบ้านโคกเมือง - ปราสาทเขาปรายบัด
 ต าบลจระเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย์
 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร

2 15,000,000 15,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย บร.5053  แยก ทช.บร.4013 - 
อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง ต าบลเขาคอก อ าเภอ
ประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย ์ผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 
ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร

2 20,000,000 20,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต สายแยก ทล.24 – วดัเขาอังคาร  ต าบลเจริญสุข
  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดับุรีรัมย ์ ผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.00 - 1.00 
เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร

2 10,000,000 10,000,000

1 กิจกรรมหลักที่ 1.3 โครงการส่งเสริมศูนยศิ์ลปาชีพ 
อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย์

2 2,258,000 2,258,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นการ
เพิม่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

 - พัฒนาส่งเสริมศูนยศิ์ลปาชีพ อ าเภอกระสัง 
จงัหวดับุรีรัมย ์
ซ่ึงเป็นโครงการในพระราชเสาวนียส์มเด็จพระนาง
เจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9  และ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและรายได้
ให้กับสมาชิกและราษฎรในพืน้ที่ ด าเนินการ 5 
กิจกรรม ดังนี้
1. ก่อสร้างอาคารฝึกงาน (งบ 1,315,000 บาท)
2. ซ่อมแซมศาลาทรงงาน (งบ 282,000 บาท)
3. ซ่อมแซมศาลาทรงงาน (มหาดเล็ก) (งบ 170,000
 บาท)
4. ปรับปรุงอาคารส านักงาน (งบ 405,000  บาท)
5. ปรับปรุงป้ายโครงการและทาสีร้ัว 
(งบ 86,000  บาท)

2,258,000 2,258,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

2 กิจกรรมหลักที่ 1.4 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตรภายในโครงการส่งเสริม
ศูนยศิ์ลปาชีพ อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน
 4 จดุ

2 890,000 890,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้
พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้ประโยชน์ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการ

18  กิจกรรมหลัก 1.5 ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดับุรีรัมย ์“บุรีรัมย์
เมืองปราสาทสองยคุ” : Destination of spirit 
sport speed and Happiness

2       44,000,000         28,700,000         15,300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นการ
พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี รวมถึง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและ
วฒันธรรม น าไปสู่การเพิม่รายได้การท่องเที่ยว
ให้แก่จงัหวดั

กิจกรรมยอ่ย 1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน
ประเพณีมหกรรมวา่วอีสาน

2        2,000,000             500,000          1,500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมรับอรุณเบิกฟ้า วนัปีใหม่
 ณ พนมรุ้ง

2 700,000 700,000

กิจกรรมยอ่ย 3 กิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2 5,000,000 5,000,000

กิจกรรมยอ่ย 4 กิจกรรมงานประเพณีส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ าตามรอยอารยธรรมขอม

2 1,000,000 1,000,000

กิจกรรมยอ่ย 5 กิจกรรมมหกรรมดนตรี เทิดไท้องค์
คีตราชัน

2 1,000,000          1,000,000

กิจกรรมยอ่ย 6 การจดัท าส่ือประชาสัมพันธแ์ละ
พัฒนานวตักรรมให้บริการด้านข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว

2 5,000,000 5,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ย 7 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเพณีไทย มหกรรมสงกรานต์

2        1,500,000          1,500,000

กิจกรรมยอ่ย 8 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
มหัศจรรยบ์ุรีรัมย ์(กาชาดและไหม)

2        2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ย 9 กิจกรรมการแสดงแสง สีเสียง 
ต านานรักภูเขาไฟกระโดง

2        3,000,000          3,000,000

กิจกรรมยอ่ย 10 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
“เทศกาลเปิดเมืองบุรีรัมย”์BURIRAM EXPO 2020
 : THE BEST OF BURIRAM

2        3,000,000          3,000,000

กิจกรรมยอ่ย 11 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เทศกาลขาหมูบุรีรัมย ์“กินขาหมู  ดูฟุตบอล นอน
บุรีรัมย”์

2        2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ย 12 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
“เทศกาลลูกชิ้นยนืกิน บุรีรัมย์”

2 1,000,000 1,000,000

กิจกรรมยอ่ย 13 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
“ส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยววถิีไทย เก๋ไก่
อยา่งยัง่ยนื วถิีไทย วถิีเซาะกราว” เที่ยวได้ทั้งปีที่
บุรีรัมย์

2 1,000,000 1,000,000

กิจกรรมยอ่ย 14 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งานสมโภชเจา้พ่อหลักเมืองบุรีรัมย ์ประจ าปี 2565

2 2,400,000 2,400,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 15 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเพณีแซนโฎนตา จงัหวดับุรีรัมย์

2 2,400,000 2,400,000

กิจรรมยอ่ยที่ 16 กิจกรรมเทศกาลอาหารของอร่อย
บุรีรัมย์

2 1,000,000 1,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจรรมยอ่ยที่ 17 กิจกรรมคนเล้ียงนก นกเล้ียงคน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวพืน้บ้าน และเตรียมความ
พร้อม เพือ่รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2 10,000,000 10,000,000

19 กิจกรรมหลักที่ 1.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
รองรับเมืองกีฬามาตรฐานโลก

2 12,500,000 9,000,000 3,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจงัหวดั 
เป็นการประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวโดยอาศัย
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอยา่งต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี เที่ยวได้ทั้งปีที่บุรีรัมย ์รวมถึงสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวสู่จงัหวดั

กิจกรรมยอ่ยที่ 1  กิจกรรมปัน่จกัรยานเพือ่การ
ท่องเที่ยว (Buriram Bike Fest)

2 2,000,000 2,000,000

กิจกรรมยอ่ย 2 กิจกรรมบุรีรัมยม์าราธอน ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

2 5,000,000 5,000,000

กิจกรรมยอ่ย 3 กิจกรรมส่งเสริมวถิีกีฬา วถิีเซาะ
กราวบุรีรัมย ์สู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก

2 3,500,000 3,500,000

กิจกรรมยอ่ย 4 กิจกรรมทวกิีฬา 2 2,000,000 2,000,000

20  กิจกรรมหลักที่ 1.7 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมจงัหวดับุรีรัมย ์"เมืองต้องห้ามพลาด 
ปราสาทสองยคุ"

2        4,230,000          2,500,000          1,730,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการน าทุนทาง
วฒันธรรมมาสร้างมูลค่าเพิม่ และส่งเสริมให้
เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน ลดความเหล่ือมล้ า 
รวมถึงยกระดับงานเทศกาลประเพณีและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมจงัหวดับุรีรัมย ์"เมืองต้องห้ามพลาด 
ปราสาทสองยคุ"

2        2,500,000          2,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรม สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
เพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม ด้วยกระบวนการ 
4DNA

2        1,730,000          1,730,000

3 กิจกรรมหลักที่ 1.8 หนึ่งอ าเภอ หนึ่งงานประเพณี 2       12,085,000         12,085,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างอาชีพ
 กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพิม่รายได้ให้กับ
ประชาชนในพืน้ที่อ าเภอต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการ
สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี และเป็นกิจกรรมที่
จดัเป็นประจ าทุกปี

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรมการจดังานสืบสาน
ประเพณีตักบาตรเทโวโหนะ

2           300,000             300,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมเทศกาลกินขาหมูรสดี 
มะพร้าวเผาหมูสี ข้าวเม่ามากมี ของดีเมืองนางรอง

2           600,000             600,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 2        1,000,000          1,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 กิจกรรมมหกรรมสืบสานภูมิ
ปัญญาไทย ผ้าไหมทอมือพุทไธสง

2           300,000             300,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 กิจกรรมงานประเพณีของดีล า
ปลายมาศ ประจ าปีงบประมาณ 2565

2           400,000             400,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 6 กิจกรรมการตักบาตรบนหลังช้าง 2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 7 กิจกรรมการจดังานเคร่ืองเคลือบ
พันปี ประเพณีบ้านกรวด

2           300,000             300,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 8 กิจกรรมวนัหัวผักกาดขาวของดี
เมืองกระสัง

2           200,000             200,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 9 กิจกรรมเทศกาลงานกินไก่ ของดี
อ าเภอหนองกี่

2           500,000             500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 10 กิจกรรมประเพณีมหกรรมวนั
หอมแดงแข่งเรือยาวชาวหนองหงส์ ประจ าปี 2565

2           860,000             860,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 11 กิจกรรมดอกฝ้ายค าบาน ที่เฉลิม
พระเกียรติ

2           700,000             700,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 12 กิจกรรมเทศกาลงานไหมนาโพธิ์
 ประจ าปีงบประมาณ 2565

2        1,000,000          1,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 13 กิจกรรมงานประเพณีปรางค์กู่
สวนแตง ประจ าปี พ.ศ. 2565

2           200,000             200,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 14 กิจกรรมงานประเพณีบุญบัง้ไฟ
อ าเภอแคนดง ประจ าปี 2565

2           750,000             750,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 15 กิจกรรมงานสืบสานประเพณี
ของดีอ าเภอละหานทราย

2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 16 กิจกรรมของดีอ าเภอคูเมือง 2           600,000             600,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 17 กิจกรรมกินปลาหน้าเขื่อน ชวน
เพือ่วิ่ง@โนนดินแดง

2           200,000             200,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 18 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
แบบ Life style วถิีเกษตรโนนสุวรรณ

2           700,000             700,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 19 กิจกรรมสืบสานประเพณีลอย
กระทง ต านานเมืองสามล าห้วย

2           600,000             600,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 20 กิจกรรมประเพณีท าขวญัแม่
โพสพและงานมหรสพ ประจ าปีงบประมาณ 2565

2           475,000             475,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 21 กิจกรรมงานประเพณีบุญมัน วนั
เกษตรอ าเภอปะค า

2           400,000             400,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 22 กิจกรรมสืบสานประเพณีมโหรี
พลับพลาชัย

2        1,000,000          1,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

4 กิจกรรมหลัก 1.9 โครงการอาหารปลอดภัยเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดับุรีรัมย์

2        1,000,000          1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากบุรีรัมยไ์ด้มีการ
พัฒนาจงัหวดัเป็นเมืองมาตรฐานกีฬาโลก และ
เมืองท่องเที่ยว จงึควรมีการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของ
จงัหวดับุรีรัมย ์เพือ่เฝ้าระวงัความปลอดภัย
ด้านอาหาร ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน
ภายในจงัหวดั

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การด าเนินงานคณะกรรมการ
อาหารปลอดภัยจงัหวดับุรีรัมย์

2

กิจกรรมยอ่ย 2 การพัฒนาสถานที่จ าหน่ายอาหาร
ตามมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยของ
จงัหวดับุรีรัมย ์และมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การพัฒนาอาหารริมบาทวถิี 
(street Food) ตามมาตรฐานอาหารริมบาทวถิี 
สะอาด ปลอดภัย

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การพัฒนาสถานประกอบการเพือ่
ยกระดับครัวบุรีรัมย ์(มาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหารในโรงแรม)

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 งานมหกรรมถนนอาหารปลอดภัย
คนไทยสุขภาพดี สัปดาห์วนัแม่แห่งชาติ ปี 2565 
(คร้ังที่ 20)

กิจกรรมยอ่ยที่ 6 การเฝ้าระวงัสารปนเปือ้นใน
อาหาร และพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้
ได้มาตรฐาน

บุรีรัมย ์  9/35



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

21  กิจกรรมหลัก 1.10  พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเพือ่เตรียมความพร้อมการเป็นเจา้บ้านที่ดี

2        2,000,000          1,500,000             500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
การให้บริการด้านการท่องเที่ยว พัฒนา
บุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานพร้อมบริการ สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
เตรียมพร้อมความเป็นเจา้บ้านที่ดี

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเพือ่เตรียมความพร้อมการเป็นเจา้บ้านที่ดี 
(งบ 500,000  บาท)

2           500,000 500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมอบรมพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจงัหวดับุรีรัมย ์(งบ 
500,000 บาท)

2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 กิจกรรมอบรมพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจงัหวดับุรีรัมย ์(งบ 500,000 
บาท)

2           500,000             500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย (งบ
 500,000  บาท)

2           500,000 500,000

โครงการที่ 2 พัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว

       7,350,000          4,500,000          2,850,000
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22 กิจกรรมหลักที่ 2.1 
ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP/SME)

2        7,350,000          4,500,000          2,850,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างอาชีพ
เสริมที่มั่นคง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ otop ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับในด้านการบริหารจดัการ การผลิต 
การตลาด และการประชาสัมพันธอ์ยา่งต่อเนื่อง

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ
และผลิตภัณฑ์ OTOP/SME  100  ผลิตภัณฑ์

       3,500,000          3,500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การจดัแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์

       1,000,000 1,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การจดัแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งาน OTOP ของดีบุรีรัมย์
และเครือข่าย

          850,000             850,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การจดัแสดงและจ าหน่ายผลิตภัฑ์ 
 OTOP/SME งานคาราวานสินค้า  OTOP ของดี
บุรีรัมย์

       2,000,000          2,000,000

โครงการที่ 3 
โครงการส่งเสริมการค้า
ชายแดนและการลงทุน

       2,374,000          2,374,000

34 กิจกรรมหลักที่ 3.1 
ส่งเสริมเชื่อมโยงข้าวประชารัฐบุรีรัมยสู่์ภูมิภาคอื่น
 - จดังานแสดงสินค้าข้าวประชารัฐบุรีรัมย ์ในพืน้ที่
จงัหวดัในภาคใต้ จ านวน 1 คร้ัง

2,374,000 2,374,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในการ
ส่งเสริมการค้าการลงทุน
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โครงการที่ 4 ส่งเสริมการผลิต 
การแปรรูป การตลาด สินค้า
เกษตรปลอดภัย

446,236,500 249,021,500 194,571,000 2,644,000

23 กิจกรรมหลักที่ 4.1 
พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตรและน้ าเพือ่อุปโภค 
บริโภค

2     197,185,000         29,500,000       167,685,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน้ าเพือ่การเกษตร อุปโภค และบริโภค 
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้เพิม่มากขึ้น อีกทั้ง
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้พืน้ฐานของการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ ากุดอีแฮด หมู่ที่ 6 
บ้านหนองบัวแดง ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย์

       3,000,000          3,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ าอ่างเก็บน้ าหนอง
ยายแยม้ หมู่ที่ 4 บ้านยายแยม้ ต าบลยายแยม้พัฒนา
  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย์

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ า ล าห้วยปอพาน 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนกระสัง ต าบลสระแก้ว อ าเภอ
หนองหงส์  จงัหวดับุรีรัมย์

       2,500,000          2,500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ า (แก้มลิง) โป่งทะ
ยงิ  หมู่ที่ 6 บ้านเสลาโสรง  ต าบลทรัพยพ์ระยา 
อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย์

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 พัฒนาแหล่งน้ าอ่างเก็บน้ าโอบก 
หมู่ที่ 13 บ้านโคกระเหย ต าบลปราสาท  อ าเภอ
บ้านกรวด  จงัหวดับุรีรัมย์

       7,000,000          7,000,000
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กิจกรรมยอ่ยที่ 6 พัฒนาแหล่งน้ าอ่างเก็บน้ าร่องน้ า
ซับ หมู่ที่ 8 บ้านศรีทายาท ต าบลหนองแวง   
อ าเภอละหานทราย  จงัหวดับุรีรัมย์

       7,000,000          7,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 7 พัฒนาแหล่งน้ าอ่างเก็บน้ าซับ
เศรษฐี 2 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมู่ที่ 10 
บ้านซับสมบูรณ์ ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดิน
แดง จงัหวดับุรีรัมย์

       7,000,000          7,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 8 พัฒนาแหล่งน้ ากุดอาคต หมู่ที่ 4 
บ้านยิง่เจริญ ต าบลดงพลอง อ าเภอแคนดง จงัหวดั
บุรีรัมย์

      15,000,000         15,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 9 พัฒนาแหล่งน้ าหนองปิง-หนองไผ่
 หมู่ที่ 2 บ้านปิง ต าบลท่าม่วง อ าเภอสตึก จงัหวดั
บุรีรัมย์

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 10 พัฒนาแหล่งน้ ากุดน้ าจั้น หมู่ที่ 
15 บ้านสวายสอ ต าบลนิคม อ าเภอสตึก  จงัหวดั
บุรีรัมย์

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 11 พัฒนาระบบกระจายน้ าบ้าน
เกียรติเจริญ ต าบลโคกม้า อ าเภอประโคนชัย 
จงัหวดับุรีรัมย์

       2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 12 พัฒนาแหล่งน้ าอ่างเก็บน้ า
สนามบินพร้อมอาคารประกอบ ต าบลประโคนชัย 
อ าเภอประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย์

      25,000,000         25,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 13 พัฒนาแหล่งน้ าหนองบัว-หนอง
สังข์-หนองวงัยาว ต าบลดงพลอง อ าเภอแคนดง 
จงัหวดับุรีรัมย์

      10,000,000         10,000,000
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กิจกรรมยอ่ยที่ 14 พัฒนาแหล่งน้ าหนองหัวควาย 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหัวควาย ต าบลชุมแสง  อ าเภอส
ตึก  จงัหวดับุรีรัมย์

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 15 พัฒนาแหล่งน้ ากุดอีสี หมู่ที่ 14 
บ้านโนนพะไล ต าบลนิคม อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย์

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 16 พัฒนาแหล่งน้ ากุดหวาย หมู่ที่ 12
 บ้านจานน้อย ต าบลดงพลอง อ าเภอแคนดง 
จงัหวดับุรีรัมย์

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 17 พัฒนาแหล่งน้ าหนองบักดีน้อย 
บักดีใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง ต าบลชุมแสง 
อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย์

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 18 พัฒนาแหล่งน้ ากุดอ้อ หมู่ที่ 6 
บ้านขาม ต าบลดงพลอง อ าเภอแคนดง จงัหวดั
บุรีรัมย์

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 19 พัฒนาแหล่งน้ าสระน้ า (แก้มลิง) 
สระน้ าบ้านโคลด หมู่ที่ 6 บ้านจอม ต าบลสองชั้น  
อ าเภอกระสัง  จงัหวดับุรีรัมย์

       2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 20 พัฒนาระบบกระจายน้ าอ่างเก็บ
น้ าคลองโป่ง หมู่ที่ 13 บ้านคลองโป่ง ต าบลล า
นางรอง  อ าเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย์

       1,500,000          1,500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 21 พัฒนาระบบกระจายน้ าอ่างเก็บ
น้ าคลองหิน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน ต าบลล านางรอง 
 อ าเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย์

       1,500,000          1,500,000
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กิจกรรมยอ่ยที่ 22 พัฒนาแหล่งน้ าห้วยเสวตอนบน 
หมู่ที่ 10 บ้านงามเจริญพัฒนา  ต าบลหนองไม้งาม 
อ าเภอบ้านกรวด จงัหวดับุรีรัมย์

       3,000,000          3,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 23 พัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะบ้านสี
ชวา หมู่ที่ 7 บ้านสีชวา ต าบลผไทรินทร์ อ าเภอล า
ปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย์

       2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 24 พัฒนาแหล่งน้ ากุดบ้านดงเค็ง-
หัวหนอง ระยะที่ 2 ต าบลหนองขมาร อ าเภอคูเมือง
 จงัหวดับุรีรัมย์

       3,000,000          3,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 25 พัฒนาแหล่งน้ าสระน้ าบ้านเสม็ด
 หมู่ที่ 9 บ้านเสม็ด  ต าบลสองชั้น  อ าเภอกระสัง 
จงัหวดับุรีรัมย์

       2,000,000          2,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 26 พัฒนาแหล่งน้ าหนองกง
สาธารณะ หมู่ที่ 6  บ้านหนองมะมา  ต าบลทุ่งแสง
ทอง  อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

       2,185,000          2,185,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 27 พัฒนาแหล่งน้ าสระน้ าบ้านสระ
แร่  หมู่ที่ 8  บ้านสระแร่  ต าบลหนองกระทิง  
อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย์

       4,000,000          4,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 28 พัฒนาแหล่งน้ า (แก้มลิง) บ้าน
สายตรี 4 ใต้ หมู่ที่ 7 ต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้าน
กรวด จงัหวดับุรีรัมย์

       3,500,000          3,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 29 พัฒนาแหล่งน้ าแก้มลิงหน้าฝาย 
บ้านไพศาล หมู่ที่ 1 บ้านไพศาล  ต าบลไพศาล 
อ าเภอประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย์

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 30 พัฒนาแหล่งน้ าแก้มลิงหนองแสง
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง  ต าบลไพศาล อ าเภอประ
โคนชัย จงัหวดับุรีรัมย์

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 32 พัฒนาแหล่งน้ าหนองคลองเกียง 
 หมู่ที่ 6 บ้านจาน  ต าบลบ้านจาน  อ าเภอพุทไธสง 
 จงัหวดับุรีรัมย์

       8,000,000          8,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 33 พัฒนาแหล่งน้ าหนองโสกจาน 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองเยอืง ต าบลหนองเยอืง  อ าเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์  จงัหวดับุรีรัมย์

       8,000,000          8,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 34 พัฒนาแหล่งน้ าหนองน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านปะเคียบ ต าบลปะเคียบ 
อ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย์

       7,000,000          7,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 37 พัฒนาแหล่งน้ าแก้มลิงกุดเทา 
ต าบลบ้านจาน อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย์

       1,000,000          1,000,000

24 กิจกรรมหลักที่ 4.2 เพิม่ศักยภาพด้านการคมนาคม
ขนส่งเพือ่ขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม

2     218,700,000       200,000,000         18,700,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
เส้นทางคมนาคมขนส่งเพือ่รองรับการ
เจริญเติบโตภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมของจงัหวดั ส่งผลให้
ประชาชนในพืน้ที่สามารถขนถ่ายสินค้า
การเกษตรและอุตสาหกรรมได้สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยมากยิง่ขึ้น เพิม่ความสามารถใน
การแข่งขัน สร้างรายได้เข้าชุมชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย แยก ทล.226 - อ าเภอกระสัง 
ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ผิว
จราจรกวา้ง 7.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 2.50 
เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

      20,000,000         20,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 16 เทศบาล
ต าบลอิสาณ     อ าเภอเมือง - บ้านพลวงน้อย หมู่ที่
 8 ต าบลสวน อ าเภอห้วยราช  จงัหวดับุรีรัมย ์ผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.00 -
 1.00 เมตร ระยะทาง  1.800 กิโลเมตร

      11,000,000         11,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต สายบ้านโคกเจริญ  หมู่ที่ 15  - บ้านตะโก หมู่ที่ 
14   ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

       9,000,000          9,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย บ้านสนามชัย หมู่ 1 - บ้านหนอง
แคน หมู่ 5 ต าบลสนามชัย อ าเภอสตึก จงัหวดั
บุรีรัมย ์ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเส้นทางศึกษาเกษตรธรรมชาติ -  ภายในสวน
ป่าเฉลิมพระเกียรติ ต าบลเมืองแฝก อ าเภอล าปลาย
มาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง  ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 6 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.202-บ้านหินต้ัง 
หมู่ 11 ต าบล หนองแวง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
จงัหวดับุรีรัมย ์ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กวา้งข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 2.300 
กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  สายแยก ทล.2074 - บ้านเขวา้ หมู่ 4    
  ต าบลปะเคียบ  อ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.00 -
 1.00 ม. ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย บร.4017 แยก ทล.2223 - บ้านคู
เมือง อ าเภอล าปลายมาศ,คูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 - 13.50 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.950 กิโลเมตร

      20,000,000         20,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 9 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต สายบ้านแสลงพัน หมู่ 2 - บ้านกระเจา หมู่ 7  
ต าบลล าดวน อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.00 -
 1.00 ม. ระยะทาง  2.300 กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 10 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต สายโครงการพระราชด าริฟาร์มตัวอยา่งบ้าน
กระเจา ต าบลล าดวน อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้ง ข้างละ 
0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายแยก ทช.บร.2014 - บ้านหนองม่วง 
 หมู่3 ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง  จงัหวดั
บุรีรัมย ์ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 12 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต สายแยก ทล.2445 -  เขตห้ามล่าสัตวป์่า อ่าง
เก็บน้ าสนามบิน ต าบลประโคนชัย อ าเภอประโคน
ชัย จงัหวดับุรีรัมย ์ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 - 6.00 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

      12,000,000         12,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 13 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต สายบ้านส่ีเหล่ียม - บ้านโคกตูม ต าบล
ส่ีเหล่ียม  อ าเภอประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย ์ ผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.00 -
 1.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

       8,000,000          8,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 14 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายบ้านปล้ืม - บ้านโคกเขา  ต าบลโคก
มะม่วง  อ าเภอปะค า จงัหวดับุรีรัมย ์ ผิวจราจรกวา้ง
 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 
 ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 15 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายบ้านดงใหญ่  หมู่ 4 ต าบลโคกมะม่วง
  - บ้านโคกไม้แดง ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า 
จงัหวดับุรีรัมย ์ ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กวา้งข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.600 
กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายบ้านเจริญสุข ต าบลเจริญสุข - บ้าน
ถาวร    ต าบลถาวร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั
บุรีรัมย ์ ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร  ตระยะทาง 1.000 
กิโลเมตร

       8,700,000          8,700,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 17 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต สายแยก ทล.218 - อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก
  ต าบลบ้านบัว อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง  
3.000 กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย บ้านโคกอิสระ หมู่ 10  - บ้านหัว
ช้าง  หมู่ 6 ต าบลนิคม อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.600  กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 19 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายบ้านประชาสามัคคี หมู่ 8  - บ้าน
โคกปราสาท    หมู่ 5 ต าบลเมืองฝ้าย  อ าเภอหนอง
หงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ผิวจราจรกวา้ง 6.00  เมตร 
ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 
1.600 กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายบ้านล่ิมทอง หมู่ 4 ต าบลหนองโบสถ์
 -   บ้านชุมแสง ต าบลทุ่งแสงทอง อ าเภอนางรอง  
จงัหวดับุรีรัมย ์ ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 
   ข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.600 
กิโลเมตร

      10,000,000         10,000,000

25 กิจกรรมหลักที่ 4.3 ส่งเสริมการผลิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

2 18,981,000 10,795,000 8,186,000 0

บุรีรัมย ์  21/35



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

 กิจกรรมยอ่ยที่ 1) ส่งเสริมเพิม่ศักยภาพการผลิตโค
เนื้อและผลิตอาหารเพือ่ลดต้นทุนจงัหวดับุรีรัมย ์
(2,837,000 บาท)

2 2,837,000 2,837,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกร
เล้ียงโคเนื้อได้อยา่งมีประสิทธภิาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดระดับกลาง-สูง

 กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ส่งเสริมเพิม่ศักยภาพการผลิต
กระบือและลดต้นทุนการผลิตจงัหวดับุรีรัมย ์
(2,758,000 บาท)

2 2,758,000 2,758,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การเพิม่ศักยภาพการผลิตอาหารเพือ่ลดต้นทุน
การเล้ียง รวมถึงเพิม่ประสิทธภิาพในการ
ปรับปรุงพันธุ์กระบือ และเล้ียงกระบืออยา่งมี
ประสิทธภิาพตามความต้องการของตลาด

กิจกรรมยอ่ยที่ 3) ส่งเสริมเพิม่ศักยภาพการผลิต
แพะแกะจงัหวดับุรีรัมย ์(2,803,000 บาท)

2        2,803,000 2,803,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของ
การส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมยอ่ยที่ 4)  ส่งเสริมการเล้ียงสัตวป์ีกตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  (2,871,000 บาท) 

2 2,871,000 2,871,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของ
การส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมยอ่ยที่ 5) พัฒนาศักยภาพการแปรรูปเนื้อโค
 สู่การตลาดในยคุประเทศไทย 4.0 (1,256,000 บาท)

2        1,256,000 1,256,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของ
การส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมยอ่ยที่ 6) พัฒนาศักยภาพการแปรรูปเนื้อ
แพะ-แกะ สู่การตลาดในยคุประเทศไทย 4.0  
(1,256,000 บาท)

2        1,256,000 1,256,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของ
การส่งเสริมการเกษตร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 7) ส่งเสริมด้านการประมงตามวถิี
เศรษฐกิจพอเพียง (5,200,000 บาท)

2 5,200,000 5,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของ
การส่งเสริมการเกษตร

5 กิจกรรมหลักที่ 4.4 เพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิในเขตพืน้ที่ดินภูเขาไฟบุรีรัมย ์(GI) 
 - เพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพืน้
ที่ดินภูเขาไฟบุรีรัมย ์(GI) เป็นการพัฒนาผลผลิตให้
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GI

2 5,831,500 5,831,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรด้านการผลิตข้าวหอมมะลิ 
ให้มีทักษะในการเพิม่มูลค่าข้าวหอมมะลิ ส่งผล
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่มากขึ้น

6 กิจกรรมหลักที่ 4.5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ข้าวสารและเชื่อมโยงการตลาด
 - พัฒนาบรรจภุัณฑ์ และเชื่อมโยงข้าวประชารัฐ
บุรีรัมยสู่์สากล กิจกรรม ทดสอบตลาดข้าวสารของ
สถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค จดั 3 คร้ัง

2 2,895,000 2,895,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพ
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ส่งผลให้
เกษตรกรมีช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตเพิม่
มากขึ้น

7 กิจกรรมหลักที่ 4.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การท าเกษตรปลอดภัย โครงการทหารพันธุ์ดี
- ส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัยตามแนวทาง
พระราชด าริ โดยยดึถือแนวทางการด าเนินงานของ
ศูนยพ์ัฒนาพันธุ์พืชจกัรพันธุ์เพ็ญศิริ และโครงการ
ทหารพันธุ์ดีเป็นแม่แบบของการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ด าเนินการ

2 2,644,000        2,644,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นก าลังพล นายทหาร นายสิบ และทหาร
กองประจ าการซ่ึงเป็นสมาชิกโครงการทหาร
พันธุ์ดี

1. จดัประชุมวางแผนการด าเนินงาน

2. ประชาสัมพันธโ์ครงการฝึกอบรมก าลังพลเข้าร่วม
โครงการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

3. น าสมาชิกโครงการทหารพันธุ์ดีศึกษาดูงานท า
เกษตรปลอดภัย ณ ศูนยพ์ัฒนาพันธุ์พืชจกัรพันธ์
เพ็ญศิริ ต าบลบ้าโปร่ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดั
เชียงราย 2 รุ่น 30 คน

4. จดัฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทาง การเกษตร
ให้กับสมาชิกโครงการทหารพันธุ์ดี จ านวน 10 รุ่นๆ 
ละ 50 คน

5. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่สมาชิกโครงการ

6.ติดตามให้ค าปรึกษาการปลูกผักปลอดภัย และ
สรุปผลโครงการ

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ  
"คนบุรีรัมยม์ีคุณภาพชีวติที่ดี 
มั่นคง ยัง่ยนื บนพืน้ฐานความ
พอเพียง"

โครงการที่ 1 พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษยท์ุกช่วงวยั

3 9,455,500 5,086,800 4,368,700
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

26 กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาบทบาทความเป็นพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัสู่มหัศจรรย ์1,000 วนั แรก
ของชีวติ Plus  ด าเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมยอ่ย 1 กิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัยคุใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 
(3,098,000 บาท)
2. กิจกรรมยอ่ย 2 กิจกรรมมหัศจรรย1์,000 วนัแรก
ของชีวติ Plus เด็กอัจฉริยะแสนดี  (2,356,800  บาท
3. กิจกรรมยอ่ยที่  3 กิจกรรมการพัฒนาเด็กบุรีรัมย์
เติบโตอยา่งมีคุณภาพ ครอบครัวมีสุข  (2,730,000 
 บาท)

3 8,184,800 5,086,800 3,098,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
ของจงัหวดั ผ่านกระบวนการส่งเสริมให้พ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัมีความรู้ ทักษะ ในการ
เล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ
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ศำสตร์
ชำติ
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ควรสนับสนุน
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งบประมำณทีเ่ห็น
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28 กิจกรรมหลักที่ 1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและ
เยาวชนจงัหวดับุรีรัมย์
 -  พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการท างานเชิง
รุกในกลุ่มเยาวชนที่มีความเปราะบางต่อการมี
เพศสัมพันธไ์ม่ปลอดภัย “อ าเภออนามัยเจริญพันธุ”์
1. แต่งต้ังคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวยัรุ่น 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/ก าหนดกิจกรรม/
ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
3. ค้นหาวยัรุ่นกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง ในพืน้ที่ เพือ่ใช้
ในการวเิคราะห์หาสาเหตุ /แนวทางแก้ไขปัญหา 
4. ด าเนินการตามแนวทาง
5. การถอดบทเรียนการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ของผู้สูงอายุ
9. ติดตามเยีย่มเสริมพลังการจดัค่ายเสริมทักษะฯ

3 1,270,700 1,270,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
ของจงัหวดั เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้าน
สุขภาพให้แก่เด็กและเยาวชน

โครงการที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
แรงงานและสถานประกอบการ

5,904,300 3,000,000 2,904,300

27 กิจกรรมหลักที่ 3.1 เพิม่ศักยภาพคนบุรีรัมย ์เพือ่
สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิม่รายได้ และความมั่นคงใน
ชีวติ
ด าเนินการ 4 กิจกรรม
1. กิจกรรมยอ่ยที่ 1 เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และ
โอกาส การท างานในอาชีพทางเลือกสายงานใหม่ 
เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงสู่เมืองกีฬาและ
ท่องเที่ยว  (งบ 1,473,800  บาท)

3 5,904,300 3,000,000 2,904,300 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาทักษะ
ฝีมือ เพือ่สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิม่รายได้
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ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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2. กิจกรรมยอ่ยที่  2 เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ฝีมือ
แรงงานแก่แรงงาน และสถานประกอบกิจการ เพือ่
รองรับนักท่องเที่ยวในประเทศและนานาชาติ ใน
มหกรรมด้านการกีฬาและด้านอารยธรรมขอม (งบ 
3,000,000  บาท)

3. กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การส่งเสริมการมีงานท า เพือ่
สร้างอาชีพ เพิม่รายได้ แก่แรงงานนอกระบบ เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวติของคนบุรีรัมย ์ (งบ 
1,030,500 บาท)

โครงการที่ 4 ส่งเสริมการสร้าง
ความเข้มแข็งและความอบอุ่น
ให้แก่ครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,500,000 10,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

8 กิจกรรมหลักที่ 4.4 ค่ายปฏิบัติธรรมเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
 - ส่งเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพจติเพือ่คุณภาพ
ชีวติที่ดี ด าเนินการ ดังนี้
1. จดักิจกรรมค่ายถือศีลปฏิบัติธรรมเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวติ
71 คร้ัง ๆละ 3 วนั กลุ่มเป้าหมาย 10,900 คน
 -กลุ่มเป้าหมาย เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
จ านวน 61 คร้ัง
 -กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอาย ุ(สมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 
5) จ านวน 5 คร้ัง
 -กลุ่มเป้าหมาย ผู้ถูกคุมประพฤติ  จ านวน 3 คร้ัง
 -กลุ่มเป้าหมาย ลูกจา้ง  พนักงาน   จ านวน 2 คร้ัง

3 10,500,000 10,500,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการส่งเสริมฟืน้ฟูและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป รวมถึงลดปัญหาสังคม
ต่าง ๆ เช่น การทะเลาะววิาท

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม "ทรัพยากร 
ธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวติและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม"

โครงการที่ 1 โครงการบริหาร
จดัการขยะอยา่งเป็นระบบ

3,032,000 1,390,000 1,642,000

9 กิจกรรมหลักที่ 1.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอยชุมชนเพือ่เป็นพืน้ที่ต้นแบบต่อ
ยอดสู่ชุมชนปลอดขยะอยา่งยัง่ยนื (Zero Waste 
Communities)

5        1,390,000          1,390,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาของจงัหวดัซ่ึงมุ่งเน้นการ
บริหารจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ เป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ที่ใน
การจดัการขยะมูลฝอยชุมชน เพือ่ให้ชุมชน
ปลอดขยะอยา่งยัง่ยนื
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งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
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10 กิจกรรมหลักที่ 1.2 ชาวบุรีรัมยร์ณรงค์ ลด ละ เลิก 
โฟมและถุงพลาสติกเพือ่มุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะ

5        1,642,000          1,642,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาของจงัหวดัซ่ึงมุ่งเน้นการ
บริหารจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ เป็นการ
ส่งเสริมประชาชนในพืน้ที่ลด ละ เลิก การใช้
โฟมและถุงพลาสติก เพือ่มุ่งสู่การเป็นชุมชน
ปลอดขยะ

โครงการที่ 2 โครงการอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

          728,000             728,000

11 กิจกรรมหลัก 2.1  การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 5           728,000             728,000 เห็นควรสนับสนุน เห็นควรสนับสนุน
เนื่องจากสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จงัหวดัด้านทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. ด้านรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ "บุรีรัมยส์งบสุข"

โครงการที่ 1 พัฒนาเมือง
บุรีรัมยใ์ห้เป็นเมืองแห่งความ
สงบสุข

      10,320,900          9,254,900          1,066,000

12 กิจกรรมหลักที่ 1.1 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จงัหวดั
บุรีรัมย์

1        5,000,000          4,934,000              66,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาจงัหวดั ด้านรักษาความ
มั่นคงและความสงบ โดยเป็นการสนับสนุนให้
เยาวชนใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ เพิม่พูน
ทักษะต่าง ๆ สร้างกระแสนิยมให้เยาวชนไม่ยุง่
เกี่ยวกับยาเสพติด
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ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับจงัหวดั

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 TO BE NUMBER ONE CAMP

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอ าเภอ
ต้นแบบ TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER 
ONE IDOL) ระดับจงัหวดั

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 การประกวดเยาวชนเก่งและดี TO
 BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE 
IDOL) ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมยอ่ยที่ 6  การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER 
ONE IDOL) รอบคัดเลือกระดับกรุงเทพมหานคร
และระดับประเทศ

กิจกรรมยอ่ยที่ 7 การประกวด TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE ระดับจงัหวดั

กิจกรรมยอ่ยที่ 8 การประกวด TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมยอ่ยที่ 9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่
เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยีย่มชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับประเทศ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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กิจกรรมยอ่ยที่ 10 การประกวดจงัหวดั/ชมรม TO 
BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กิจกรรมยอ่ยที่ 11 การประกวดจงัหวดั/ชมรม TO 
BE NUMBER ONE ระดับประเทศกิจกรรมยอ่ยที่ 
12 การอบรมเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER 
ONE  เพือ่สร้างความเข้มแข็ง (นอกสถานที่)
กิจกรรมยอ่ยที่ 13 สนับสนุนส่ือในกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์
กิจกรรมยอ่ยที่ 14 สนับสนุนอ าเภอด าเนินการ
อ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรมยอ่ยที่ 15 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพือ่
ขับเคล่ือนโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย์
กิจกรรมยอ่ยที่ 16 ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาใน
จงัหวดับุรีรัมย ์
กิจกรรมยอ่ยที่ 17 พัฒนาศักยภาพและสร้างความ
เข้มแข็ง แกนน าศูนยเ์พือ่นใจ (TO BE NUMBER 
ONE CAMP) ในสถานศึกษา 
                                      

16 กิจกรรมหลักที่ 1.5 สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้าน
การบังคับคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ
ประชาชน ในพืน้ที่จงัหวดับุรีรัมย์

1           565,000             565,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาจงัหวดั ด้านรักษาความ
มั่นคงและความสงบ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 1) เสนอขออนุมัติโครงการใน
ภาพรวมและแต่งต้ังคณะท างานโครงการ
คณะท างานโครงการ

กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ประสานและเชิญชวนผู้สนใจ เข้า
รับการอบรม

กิจกรรมยอ่ยที่ 3) ประชาสัมพันธโ์ครงการ

กิจกรรมยอ่ยที่ 4) จดัการอบรมในลักษณะ การ
บรรยาย/อภิปราย/เสวนากลุ่ม

กิจกรรมยอ่ยที่ 5) สรุปผลโครงการ

กิจกรรมยอ่ยที่ 6) ประเมินผลโดยตอบแบบสอบถาม
 และทดสอบ

กิจกรรมยอ่ยที่ 7) สรุปผลโครงการสร้างความรับรู้
กฎหมายด้านการบังคับคดีเสนอผู้บริหาร

13 กิจกรรมหลักที่ 1.8 การเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์เพือ่ความสามัคคีของคนในชาติ
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 จดัท าโครงการพร้อมหลักสูตร
เสนอขอความเห็นชอบจากผู้วา่ราชการจงัหวดับุรีรัมย์

1        1,000,000          1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาจงัหวดั ด้านรักษาความ
มั่นคงและความสงบ

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 จดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะ
อ านวยการฝึกอบรม ชุดครูฝึกและวทิยากร เสนอ
ผู้วา่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์และเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
ประชุมเพือ่วางกรอบแนวทางการด าเนินโครงการ

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ส่งโครงการที่ผู้วา่ราชการจงัหวดั
บุรีรัมยใ์ห้ความเห็นชอบแล้วแจง้ให้อ าเภอจดั
ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมฯ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 จดักิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
เร่ืองงานการข่าว การข่าวกรอง วงรอบข่าวกรอง 
การรายงานข่าวสารแก่ทางราชการ

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ประเมินผลโครงการฯ สรุปถอด
บทเรียน รายงานผลการด าเนินการให้ผู้วา่ฯ

14 กิจกรรมหลักที่ 1.14 ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์
และความสามัคคีของประชาชน เพือ่เทิดทูนและ
พิทักษ์รักษาไวซ่ึ้งสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์ภายใต้แผนชีวติหมู่บ้าน "รักชาติ 
จงรักภักดี"

1        3,000,000          3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 จดัท าโครงการพร้อมหลักสูตร
เสนอขอความเห็นชอบจากผู้วา่ฯ

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 จดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะ
อ านวยการฝึกอบรม ชุดครูฝึกและวทิยากร เสนอ
ผู้วา่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์และเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
ประชุมเพือ่วางกรอบแนวทางการด าเนินโครงการ

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ส่งโครงการที่ผู้วา่ราชการจงัหวดั
บุรีรัมย ์ให้ความเห็นชอบแล้วแจง้ให้อ าเภอคัดเลือก
ประชาชนในหมู่บ้านในพืน้ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
โดยให้อ าเภอจดัส่งรายชื่อให้จงัหวดับุรีรัมยท์ราบ 
ก่อนการฝึกอบรม

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 จดักิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
ตามหลักสูตรที่ก าหนด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ประเมินผลโครงการฯ สรุป ถอด
บทเรียน รายงานผลการด าเนินการให้ผู้วา่ราชการ
จงัหวดั

15 กิจกรรมหลักที่ 1.18  แก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติดในรูปแบบศูนยข์วญัแผ่นดิน
กิจกรรมยอ่ยที่ 1) เสนอขออนุมัติโครงการใน
ภาพรวมและแต่งต้ังคณะท างานโครงการ
คณะท างานโครงการ

1           755,900             755,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาจงัหวดั ด้านรักษาความ
มั่นคงและความสงบ

กิจกรรมยอ่ยที่ 2) ประสานงานกับส านักงานคุม
ประพฤติจงัหวดับุรีรัมย ์และส านักงานคุมประพฤติ
จงัหวดับุรีรัมยส์าขานางรอง

กิจกรรมยอ่ยที่ 3) จดัการอบรมในลักษณะรูปแบบ
ศูนยข์วญัแผ่นดิน

กิจกรรมยอ่ยที่ 4) สรุปผลโครงการ

กิจกรรมยอ่ยที่ 5) ประเมินผลโดยตอบแบบสอบถาม
 และทดสอบ

กิจกรรมยอ่ยที่ 6) สรุปผลโครงการเสนอผู้บริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวดั/กลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ    10,000,000     10,000,000
  686,864,200   360,686,200   323,534,000       2,644,000

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

รวมทัง้สิน้
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุนเกิน

กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดบุรีรัมย์

3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -          -                         -   
        117,497,800           31,221,200

        1           12,000,000        -                         -   
        103,755,000                       -   

       -                         -          -                         -   
          19,680,000               193,300

        2           23,090,000        -                         -   
            6,762,600                       -   

        1           10,000,000        -                         -   
            6,500,000                 64,000

       -                         -          -                         -   
            3,176,400                       -   

      11        632,788,900         7        298,848,600         4        302,461,800       -            31,478,500
         10,000,000          10,000,000

11      642,788,900       7        308,848,600       4        302,461,800       -     31,478,500         

หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดสุรินทร์ วงเงิน 290,160,100 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)
     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

          26,700,000         1           10,136,000

6         1           10,095,500         1             6,919,100การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอนิทรียอ์ยา่งครบวงจร1

4

การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการ
บริการเชื่อมโยงเศรษฐกจิชายแดน

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื         3           33,796,600

3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถชีุมชน         1           33,021,800

5 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน         2

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        2

        22

        271,538,000

        257,637,000

        2         122,819,000

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม  6 ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        1         141,882,000

        1             3,944,000

        1           13,148,500

จังหวัดสุรนิทร์

สุรินทร์



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
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1. การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร

1. โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพือ่
การเกษตร

    223,030,000       104,000,000       99,030,000       20,000,000

12  1.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าและระบบกระจายน ้า
เพือ่การเกษตร

2     223,030,000       104,000,000       99,030,000       20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
อยา่งครบวงจร เพือ่ให้ประชาชนมีแหล่งน ้าและ
ระบบกระจายน ้าเพือ่การเกษตรที่มีประสิทธภิาพ

1.1.1 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้าน
ตาทิตย-์บ้านจนิดา ต้าบลกระโพ อ้าเภอท่าตูม 
จงัหวดัสุรินทร์

2       25,000,000         25,000,000    

1.1.2 ขุดลอกแก้มลิงหนองแบกจานพร้อมอาคาร
ประกอบ ต้าบลสังขะ อ้าเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์

2       20,000,000          20,000,000

1.1.3 ขุดลอกแก้มลิงบ้านหนองคันนา  พร้อม
อาคารประกอบ ต้าบลตาเมียง อ้าเภอพนมดงรัก 
จงัหวดัสุรินทร์

2       15,000,000         15,000,000

1.1.4 ขุดลอกแก้มลิงบ้านระเวยีง พร้อมอาคาร
ประกอบ  ต้าบลทุ่งกุลา อ้าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์

2       20,000,000          20,000,000

1.1.5 ขุดลอกแก้มลิงล้าห้วยระว ีพร้อมอาคาร
ประกอบ  ต้าบลเขวาสินรินทร์ อ้าเภอเขวาสินรินทร์
 จงัหวดัสุรินทร์

2       20,000,000          20,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากขาดความพร้อม
ของพื นที่ด้าเนินการและแบบรูปรายการในการ
ก่อสร้าง

1.1.6 ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าล้าห้วยตาลวก ต้าบล
กังแอน อ้าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์

2       15,000,000         15,000,000
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1.1.7 ก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น ้าห้วยตาลวก เติมน ้าอ่างเก็บน ้าสุวรรณาภา ต้าบล
กังแอน อ้าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์

2       20,000,000         20,000,000

1.1.8 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าหนอง
ระหาร ต้าบลกระเทียม อ้าเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์

2       25,000,000       25,000,000

1.1.9 ขุดลอกแก้มลิงบ้านตาวร  พร้อมอาคาร
ประกอบ ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอปราสาท จงัหวดั
สุรินทร์

2       14,000,000         14,000,000

1.1.10 ขุดลอกแก้มลิงป่าเวย ระยะที่ 3 พร้อม
อาคารประกอบ  ต้าบลเกาะแก้ว อ้าเภอส้าโรงทาบ 
จงัหวดัสุรินทร์

2       25,000,000       25,000,000

1.1.11 ขุดลอกแก้มลิงบ้านฉลีก พร้อมอาคาร
ประกอบ  ต้าบลตรวจ อ้าเภอศรีณรงค์ จงัหวดั
สุรินทร์

2       15,000,000         15,000,000

1.1.12 ขุดสระน ้าในไร่นาและพัฒนาระบบอนุรักษ์
ดินและน ้า

2        9,030,000        9,030,000

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรอินทรียค์รบวงจรจงัหวดั
สุรินทร์

      48,508,000         18,819,000       18,467,800       11,221,200

1 2.1 พัฒนางานในพื นที่ "โครงการเกษตรอทิตยาทร" 
จงัหวดัสุรินทร์

2        3,504,000          3,394,900           109,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
อยา่งครบวงจร

2.1.1 ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์และสารสกัด
สมุนไพรเพือ่ป้องกันและควบคุมศัตรูพืช

2 385,000 384,000              1,000
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2.1.2 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปวตัถุดิบสมุนไพร 2 115,000 114,000                 1,000

2.1.3 เพิม่ศักยภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย 2 1,911,000 1,862,200               48,800

2.1.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหม 2 60,500 42,500               18,000

2.1.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 2 220,000 200,000               20,000

2.1.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี ยงไก่ไข่อินทรีย์
ภายในแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

2 62,500 62,500    

2.1.7 การพัฒนาสูตรปุย๋ชีวภาพและสูตรอาหาร
เพาะเลี ยงต่อการเจริญของกล้วยไม้ไทย และ
กล้วยไม้ลูกผสม

2 750,000 729,700               20,300

3 2.2 ส่งเสริมการเพิม่พื นที่เกษตรอินทรียจ์งัหวดั
สุรินทร์

      12,200,000             653,600           537,800       11,008,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
อยา่งครบวงจร

2.2.1 ส่งเสริมการเลี ยงปลากินพืชในบ่อดิน 2 8,000,000 8,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแจกจา่ย
ปัจจยัการผลิต

2.2.2 ประมงโรงเรียน 2 1,000,000 1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแจกจา่ย
ปัจจยัการผลิต

2.2.3 เพิม่ผลผลิตสัตวน์ ้าในแหล่งน ้าสาธารณะ
ประจ้าหมู่บ้าน

2 2,000,000 2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปล่อยปลา
ในแหล่งน ้าสาธารณะ (แหล่งน ้าเปิด)

2.2.4 ส่งเสริมการเพิม่พื นที่เกษตรอินทรีย์ 2 1,200,000 653,600           537,800              8,600

การส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์ 2 529,300 529,300

การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 2 670,700 124,300           537,800              8,600

ด้าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรียแ์ก่
เกษตรกรและจดัท้าแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตผัก
อินทรีย์

220,700 124,300 87,800              8,600
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 - ด้าเนินการก่อสร้างโรงเรือนพลาสติก ขนาด 
6.00x24.00 เมตร ณ สหกรณ์การเกษตรพืชผัก
อินทรียห์นองสนิท จ้ากัด บ้านส้าโรง หมู่ที่ 3 ต้าบล
หนองสนิท อ้าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ หลังที่ 1
 จ้านวน 1 หลัง

150,000 150,000

 - ด้าเนินการก่อสร้างโรงเรือนพลาสติก ขนาด 
6.00x24.00 เมตร ณ สหกรณ์การเกษตรพืชผัก
อินทรียห์นองสนิท จ้ากัด บ้านส้าโรง หมู่ที่ 3 ต้าบล
หนองสนิท อ้าเภอจอมพระ  จงัหวดัสุรินทร์ หลังที่ 2
 จ้านวน 1 หลัง

150,000 150,000

 - ด้าเนินการก่อสร้างโรงเรือนพลาสติก ขนาด 
6.00x24.00 เมตร ณ สหกรณ์การเกษตรพืชผัก
อินทรียห์นองสนิท จ้ากัด บ้านส้าโรง หมู่ที่ 3 ต้าบล
หนองสนิท อ้าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ หลังที่ 3
จ้านวน 1 หลัง

150,000 150,000

16 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรียค์รบวงจร

2       16,000,000          1,070,000       14,930,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร

2.3.1 เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและการตลาดปศุ
สัตว์

2       10,000,000       10,000,000

2.3.2 การพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
ภายใต้ระบบอินทรีย์

2        3,000,000        3,000,000

2.3.3 ฝึกอบรมและทดสอบสารเคมีตกค้าง 2        3,000,000          1,070,000        1,930,000
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2 2.4 พัฒนาเกษตรอินทรียสู่์การรับรองมาตรฐาน 2        8,984,000          5,880,500        3,000,000           103,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร

2.4.1 ส่งเสริมการเลี ยงปศุสัตวสู่์มาตรฐานอินทรีย์ 2        3,000,000        3,000,000

2.4.2 การส่งเสริมระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียสุ์รินทร์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และการขอใช้
ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอม
มะลิสุรินทร์

2 5,984,000 5,880,500           103,500

19 2.5 ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรอินทรียแ์บบครบ
วงจร

2        3,400,000          3,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

2.5.1 ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรอินทรียแ์บบครบ
วงจร

2 2,000,000 2,000,000

2.5.2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2 1,400,000 1,400,000

20 2.6 ส่งเสริมเทคโนโลยแีละพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 2        4,420,000          4,420,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ช่องทาง
การตลาดให้สินค้าเกษตร

2.6.1 การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรอินทรียแ์ละอาหาร
ปลอดภัย

2 3,820,000 3,820,000

2.6.2 ส่งเสริมช่องทางการตลาดเกษตรอินทรีย์
ออนไลน์ด้วยระบบดิจทิัลของเกษตรกรในพื นที่
จงัหวดัสุรินทร์

2 600,000 600,000

2. การส่งเสริมและการพัฒนา
ศักยภาพการค้า การลงทุน และ
การบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ชายแดน

2     257,637,000       141,882,000     115,755,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสรุินทร์

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ การค้า การลงทุน 
การบริหาร และเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดน

      12,000,000       12,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ
การค้า การลงทุน และการบริการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดนเพือ่สร้างความสัมพันธ ์สร้าง
โอกาส ให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน

21  1.1 จดังานเชื่อมโยงการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา 2 4,000,000    4,000,000

23 1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการจดัการฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการค้าชายแดน

2 3,000,000 3,000,000    

24 1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการค้าชายแดนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

2 5,000,000 5,000,000

2. โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการค้า 
การลงทุน และการบริการ

2     245,637,000       141,882,000     103,755,000

13 2.1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 2     221,362,000       132,607,000       88,755,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ
การค้า การลงทุน และการบริการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดนเป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพือ่สร้างรายได้ให้
ชุมชน

2.1.1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
โครงการคชอาณาจกัร (หมู่บ้านควาญช้างสระการ
บินไทย) ต้าบลกระโพ อ้าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 
1.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

2 26,000,000 26,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสรุินทร์

2.1.2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
บ้านระไซร์ - ฝายยางปอยเดิน  หมู่ที่ 9 ต้าบลสวาย 
อ้าเภอเมือง สุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างล่ะ 0.00 - 1.00 เมตร 
ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

2 10,400,000 10,400,000

2.1.3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายบ้านตะเปียงจรัง หมู่ที่ 4 - วดัหลวงปูฤ่ทธิ์ 
ต้าบลสวาย อ้าเภอเมือง สุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 
ผิวจราจกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.00
 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.780 กิโลเมตร

2 25,000,000 25,000,000

2.1.4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
บ้านหนองเหล็ก - บ้านหนองโจงโลง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่
 6  ต้าบลตาวงั อ้าเภอบัวเชด จงัหวดัสุรินทร์ ผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างล่ะ 0.00 - 
1.00 เมตร ระยะทาง 2.750 กิโลเมตร

2 17,875,000 17,875,000

2.1.5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
บ้านสัมพันธ ์- บ้านอัดแดก  ต้าบลกังแอน อ้าเภอ
ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ผิวจราจรกวา้ง  6.00 เมตร
  ไหล่ทางข้างล่ะ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 
1.450 กิโลเมตร

2 9,425,000 9,425,000

2.1.6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายหน้าวดับ้านหัวพี หมู่ 9 – บ้านชายทุ่ง หมู่ 7 
ต้าบลพรมเทพ อ้าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ผิว
จราจรกวา้ง  6.00  เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 
1.00 เมตร ระยะทาง 2.506 กิโลเมตร

2 16,289,000 16,289,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสรุินทร์

2.1.7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
บ้านสวาย หมู่ที่ 3 ต้าบลสวาย อ้าเภอเมือง - บ้าน
โชคบรันพัฒนา หมู่ที่ 2 ต้าบลสมุด อ้าเภอปราสาท 
จงัหวดัสุรินทร์  ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.000 
กิโลเมตร

2 19,500,000 19,500,000

2.1.8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 7 - บ้านโคกเวง หมู่ที่ 10 ต้าบล
โคกตะเคียน อ้าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ (ตอนที่ 
1) ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างล่ะ 0.00
 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร

2 25,350,000 25,350,000

2.1.9 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
บ้านโพธิ์เงิน - บ้านโนนสังข์  ต้าบลเมืองบัว อ้าเภอ
ชุมพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ผิวจราจรกวา้ง  6.00  
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 
2.500 กิโลเมตร

2 16,250,000 16,250,000

2.1.10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านประดู่ หมู่ที่ 19 ต้าบลจารพัต - บ้านปะนอย
ไถง หมู่ที่ 12 ต้าบลหนองเหล็ก อ้าเภอศีขรภูมิ 
จงัหวดัสุรินทร์  ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ไหล่
ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร      ระยะทาง 1.280
 กิโลเมตร

2 8,320,000 8,320,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสรุินทร์

2.11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
บ้านเขวาน้อย - บ้านส้มป่อย ต้าบลท่าสวา่ง อ้าเภอ
เมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์  ผิวจราจรกวา้ง  6.00  
เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร  ระยะทาง
 1.750 กิโลเมตร

2 15,000,000 15,000,000

2.12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
หน้าวดัหนองหินทอง หมู่ที่ 11 - ถนนลาดยางเส้น
บ้านระเวยีง - รัตนบุรี  จงัหวดัสุรินทร์  ผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างล่ะ 0.00 - 1.00 เมตร
 ระยะทาง 1.072 กิโลเมตร

2 6,968,000 6,968,000

2.13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
ทางหลวงหมายเลข 2081 - หน้าวดับ้านยางกระจบั
 ต้าบลพรมเทพ อ้าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์  ผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 
1.270 กิโลเมตร

2 6,985,000 6,985,000

2.14 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
บ้านเสม็ด - วดัป่าวงัสระ ต้าบลหมื่นศรี อ้าเอส้าโรง
ทาบ  จงัหวดัสุรินทร์  ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500
 กิโลเมตร

2 18,000,000 18,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสรุินทร์

14 2.2 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต

2       24,275,000          9,275,000       15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ
การค้า การลงทุน และการบริการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดนเป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขันขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

2.2.1 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านมะโน – บ้านป่าโคกอะมุม หมู่ที่ 3  ต้าบล
บ้านจารย ์อ้าเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์ ผิวจราจร
กวา้ง  6.00  เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.650 
กิโลเมตร

2 9,275,000 9,275,000

2.2.2 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านจารพัต ต้าบลจารพัต อ้าเภอศีขรภูมิ 
จงัหวดัสุรินทร์ ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ไหล่
ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

2 15,000,000 15,000,000

3. การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววถิีชุมชน

2       33,021,800         13,148,500       19,680,000           193,300

 1. โครงการการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววถิีชุมชน

2       33,021,800         13,148,500       19,680,000           193,300

25 1.1 การท่องเที่ยววถิีชุมชนของจงัหวดัสุรินทร์ 2       13,000,000       13,000,000    เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววถิี
ชุมชน เพือ่พัฒนาและต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์
และบริการ การท่องเที่ยววถิีชุมชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสรุินทร์

1.1.1 ยกระดับการท่องเที่ยววถิีชุมชนจงัหวดัสุรินทร์
 (เกษตรอินทรีย ์วถิีคนกับช้างผ้าไหมงามจงัหวดั
สุรินทร์)

2       13,000,000

   

      13,000,000

5 1.2 ยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 2        2,113,500             113,500        2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววถิี
ชุมชนเพือ่ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยววถิี
ชุมชนจงัหวดัสุรินทร์

1.2.1 ยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 2        2,000,000        2,000,000

1.2.2 การจดังานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตัก
บาตรบนหลังช้าง

2           113,500             113,500

4 1.3 มหัศจรรยง์านช้างสุรินทร์ 2       13,228,300         13,035,000           193,300 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเพิม่รายได้ให้กับจงัหวดั

1.3.1 การจดังานมหัศจรรยง์านช้างสุรินทร์ 2        4,776,500          4,721,000            55,500

1.3.2 จดัหาและจา้งเหมาช้างร่วมงานแสดงช้าง
จงัหวดัสุรินทร์

2        1,703,000          1,603,000           100,000

1.3.3 การจดังานการแสดงศิลปะ วฒันธรรม และ
การแสดงบนเวทีกลาง “มหัศจรรยง์านช้างจงัหวดั
สุรินทร์”

2           750,000             750,000

1.3.4 พิธเีปิดงาน“มหัศจรรยง์านช้างจงัหวดัสุรินทร์” 2        1,200,000          1,200,000

1.3.5 การแถลงข่าว/ประชาสัมพันธง์านแสดงช้าง
จงัหวดัสุรินทร์และการประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว
จงัหวดัสุรินทร์

2           936,000             936,000

1.3.6 การสืบสานต้านานช้างไทย (การแสดง แสง สี 
เสียง)

2
       3,862,800          3,825,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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การสืบสานต้านานช้างไทย (การแสดง แสง สี เสียง) 2
       3,862,800          3,825,000

           37,800

26 1.4 การสร้างอัตลักษ์ไหมสุรินทร์สู่สากล 2        2,500,000        2,500,000

1.4.1 การสร้างอัตลักษ์ไหมสุรินทร์สู่สากล 2        2,500,000           2,500,000

17 1.6 ประชาสัมพันธส่์งเสริมการท่องเที่ยว “สุรินทร์ 
เมืองมหัศจรรย”์

2        2,180,000        2,180,000    เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววถิี
ชุมชน เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดัสุรินทร์ 
และท้าให้ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ น

1.6.1 ประชาสัมพันธส่์งเสริมการท่องเที่ยว “สุรินทร์
 เมืองมหัศจรรย”์

2        2,180,000           2,180,000    

จดัท้าส่ือประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดัสุรินทร์ 2        1,349,000        1,349,000

จดัท้าภาพยนตร์ การท่องเที่ยว วถิีไทย วถิีสุรินทร์ 2           100,000           100,000

จดัท้าเวป็เพจ เพือ่การท่องเที่ยวจงัหวดัสุรินทร์ 2           400,000           400,000

จดัอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 2           240,000           240,000

จดักิจกรรมผู้วา่ราชการจงัหวดัสุรินทร์ พบส่ือมวลชน 2            91,000            91,000

4. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

5       33,796,600          3,944,000       29,852,600

 1. โครงการอนุรักษ์ดินและน ้า 
ตามแนวพระราชด้าริ

5       12,480,000       12,480,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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7 1.1 อนุรักษ์ดินและน ้า ตามแนวพระราชด้าริ       12,480,000       12,480,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื เพือ่รักษาระบบนิเวศ
ในพื นที่ต้นน ้ารวมทั งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการน ้า

1.1.1 ก่อสร้างฝายต้นน ้าแบบคอกหมู 5        6,000,000        6,000,000

ก่อสร้างฝายต้นน ้าแบบคอกหมู หน่วยจดัการต้นน ้า
ห้วยโตง-ห้วยด่าน ต้าบลโคกตะเคียน อ้าเภอกาบเชิง
 จงัหวดัสุรินทร์

       1,500,000        1,500,000

ก่อสร้างฝายต้นน ้าแบบคอกหมู หน่วยจดัการต้นน ้า
ห้วยส้าราญ ต้าบลจรัส อ้าเภอบัวเชด จงัหวดัสุรินทร์

       1,500,000        1,500,000

ก่อสร้างฝายต้นน ้าแบบคอกหมู หน่วยจดัการต้นน ้า
ห้วยเสียดจะเอิง ต้าบลอาโพน อ้าเภอบัวเชด จงัหวดั
สุรินทร์

       1,500,000        1,500,000

ก่อสร้างฝายต้นน ้าแบบคอกหมู เขตรักษาพันสัตว์
ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส้าราญ ต้าบลกาบเชิง อ้าเภอ
กาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์

       1,500,000        1,500,000

1.1.2 ปลูกหญ้าแฝกเพือ่การอนุรักษ์ดินและน ้าตาม
แนวพระราชด้าริ

5        6,480,000        6,480,000

 2. โครงการปลูกป่ารักษาสมดุล
ระบบนิเวศลุ่มน ้า

5       10,610,000       10,610,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
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งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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18 2.1 ปลูกป่ารักษาสมดุลระบบนิเวศลุ่มน ้า 5       10,610,000       10,610,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

2.1.1 ปลูกป่ารักษาสมดุลระบบนิเวศลุ่มน ้า 5       10,610,000          10,610,000

 3. โครงการการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

5       10,706,600          3,944,000        6,762,600

8  3.1 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

5       10,706,600          3,944,000        6,762,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ
เป็นการฝึกเยาวชนเพือ่สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชน

  3.1.1  ส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 
อยา่ง ตามแนวพระราชด้าริ

5        6,762,600        6,762,600

3.1.3 ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ครูป่าไม)้

5        2,214,000          2,214,000

3.1.4 สร้างเครือข่ายดูแลและเฝ้าระวงัพื นที่ป่า
อนุรักษ์และป้องกันไฟป่า

5        1,730,000          1,730,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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5. ยกระดับคุณภาพชีวติ
ประชาชน

3       26,700,000         10,136,000       16,500,000            64,000

 1. โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวติของประชาชน

3       10,000,000       10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชน เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีการออกก้าลังกายเพือ่สุขภาพที่ดี

29 1.1 ส่งเสริมการออกก้าลังกายเพือ่สุขภาพของ
ประชนจงัหวดัสุรินทร์

3        2,000,000        2,000,000    

22 1.2 มาสุรินทร์กินอาหารปลอดภัย 3        2,000,000        2,000,000    

30 1.3 ส่งเสริมการจดัการศึกษาเชิงพื นที่ทักษะอาชีพ
เพือ่การมีงานท้า

3        6,000,000        6,000,000

 2. โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนและองค์กรภาค
ประชาชนมีความเข้มแข็งและ
พึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยนื

3       16,700,000         10,136,000        6,500,000            64,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นยกระดับคุณภาพชีวติประชาชน เพือ่ให้
ประชาชนมีความเข้มแข็งและพึง่ตนเองได้

9 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพครัวเรือนเพือ่ลดความ
เหล่ือมล ้า

3        5,200,000          5,200,000    

10 2.2 ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 3        2,000,000          1,936,000            64,000

11 2.3 ชุมชนเข้มแข็งอยา่งยัง่ยนื 3        3,000,000          3,000,000    

31 2.4 ยกระดับพื นที่ต้นแบบทางสังคม (Social Lab) 
เป็นพื นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านการจดัสวสัดิการสังคมทุก
ช่วงวยั

3        3,000,000        3,000,000    

32 2.5 เสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับต้าบล 3        1,000,000        1,000,000    
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสรุินทร์

33 2.6 สามวยัสานสายใยรัก “พลังครอบครัว พลังของ
สังคม”

3        1,000,000        1,000,000

34 2.7 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการเสริมสร้าง
อาชีพ

3        1,500,000        1,500,000

6. การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัย

1       10,095,500          6,919,100        3,176,400    

 1. โครงการเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย

1       10,095,500          6,919,100        3,176,400

15 1.1 ส่งเสริมความสัมพันธก์ับประเทศเพือ่นบ้าน 1        1,500,000        1,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัย

 1.1.1 สานสัมพันธเ์มืองคู่มิตร 1           300,000           300,000    

 1.1.2 สืบสานประเพณีวฒันธรรมเชื่อมสัมพันธ์
ประชาชนชายแดน

1        1,200,000        1,200,000

6 1.2 พัฒนาศักยภาพ คน องค์กร หมู่บ้าน/ชุมชน 1        3,433,500          3,433,500    

 1.2.1 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE)

1        1,070,000          1,070,000    เห็นควรสนับสนุน เพือ่ให้เยาวชนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์เพิม่พูนทักษะต่าง ๆ และไม่ยุง่
เกี่ยวกับยาเสพติด

พัฒนาศักยภาพอ้าเภอ TO BE NUMBER ONE           174,350             174,400

จดัประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE

           58,750              58,700

แลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดระดับพื นที่

          119,900             119,900
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสรุินทร์

ประชุมสัมมนาเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงาน
มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ

          365,500             365,500

สรุปบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE TO 
KEYEXCELLENCE ระหวา่งเครือข่ายต่างจงัหวดั 
(ระดับดีเด่น/เงิน/ทอง/เพชร และลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันระหวา่งเครือข่าย ณ จงัหวดัสุรินทร์ )

           80,000              80,000

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย TO 
BE NUMBER ONE จงัหวดัสุรินทร์

          112,400             112,400

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ SMART 
TEAM TO BE NUMBER ONE

           34,500              34,500

พัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน

          124,600             124,600

 1.2.2 อบรมพัฒนาศักยภาพกองก้าลังพิทักษ์พื นที่
ส่วนหลังจงัหวดัสุรินทร์

1        1,023,500          1,023,500    เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ขีด
ความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และรักษาความสงบเรียบร้อย

 1.2.3 ฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพือ่ความมั่นคง
จงัหวดัสุรินทร์

1           532,000             532,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ให้เยาวชนและประชาชน
รู้เท่าทันส่ือและปัจจยัต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป

 1.2.4 อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยา
เสพติด

1           808,000             808,000    เห็นควรสนับสนุน เพือ่การด้าเนินการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในพื นที่จงัหวดัสุรินทร์ให้มี
ประสิทธภิาพ เนื่องจากจงัหวดัสุรินทร์มีพื นที่
ชายแดนรวมถึงมีปัญหายาเสพติด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสรุินทร์

28 1.3 ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยเพือ่ความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

1        5,162,000          3,485,600        1,676,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ขีด
ความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และรักษาความสงบเรียบร้อย

 1.3.1 ตั งจดุสกัดร่วมและลาดตระเวนเพือ่สกัดกั น
การกระท้าผิดกฎหมาย

1        1,388,000          1,388,000

 1.3.2 ตั งจดุตรวจศูนยอ์้านวยความปลอดภัยทาง
ถนน

1        3,774,000          2,097,600        1,676,400    

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ       10,000,000         10,000,000
   642,788,900      308,848,600    302,461,800     31,478,500

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี  1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

        1           22,235,900        -                         -   

          54,609,800           43,722,800

       -                         -          -                         -   

          47,900,000             8,800,000

       -                         -          -                         -   

          17,963,000                       -   

        2           18,515,500        -                         -   

          43,700,000           18,743,000

        1                       -          -                         -   

          10,000,000             5,666,300

      19        647,301,200       15        355,444,900         4        214,924,200       -            76,932,100
         10,000,000          10,000,000

19      657,301,200       15      365,444,900       4        214,924,200       -     76,932,100         
หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดอบุลราชธานี วงเงิน 365,372,700 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)

     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม  5  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        3           63,532,000

        3         184,581,500

        3           27,250,000

จังหวัดอุบลรำชธำนี

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        6

        32

        198,481,100

        120,232,000

        5           77,912,600การพฒันาเมืองน่าอยู่ทนัสมัยใหเ้ปน็เมืองอจัฉริยะ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติของประชาชน

1

4

การส่งเสริมการค้าและการลงทนุ

การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล         5         265,540,000

3 การส่งเสริมและการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงคุณภาพ         3           45,213,000

5 การสร้างความมัน่คงและความปลอดภยัของประชาชน         2           17,835,100         1             2,168,800

อบุลราชธานี



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ันสมัย
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติของ
ประชาชน

1.โครงการพัฒนาความ
ปลอดภัยทางถนน

2       94,300,000         53,500,000       40,800,000

22 1.1 กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพือ่ป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ

      20,400,000         15,400,000        5,000,000

1) ติดต้ังราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหวา่ง 
กม. 7+865- กม.9+985 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1
 แห่ง

       4,900,000          4,900,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
ความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาโดย
เน้นบริเวณจดุเส่ียงอันตรายบนทางหลวง 
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาของจงัหวดั
อุบลราชธานี

2) ติดต้ังราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 
ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผลระหวา่ง กม.
30+000 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 
แห่ง

       5,000,000          5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
ความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาโดย
เน้นบริเวณจดุเส่ียงอันตรายบนทางหลวง 
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาของจงัหวดั
อุบลราชธานี

3) ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 23 
ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหวา่ง กม.256+480
 - กม .263+046 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

       5,000,000        5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
ความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาโดย
เน้นบริเวณจดุเส่ียงอันตรายบนทางหลวง 
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาของจงัหวดั
อุบลราชธานี

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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4) ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 226 
ตอน ห้วยขะยงุ - วารินช าราบระหวา่ง
กม.315+430 –325+220 (เป็นช่วงๆ) 
ปริมาณงาน 1 แห่ง

       5,500,000          5,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
ความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาโดย
เน้นบริเวณจดุเส่ียงอันตรายบนทางหลวง 
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาของจงัหวดั
อุบลราชธานี

23 1.2 กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพือ่ป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

      30,900,000         20,100,000       10,800,000

1) ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งทางหลวงหมายเลข 231 
ตอนควบคุม 0200 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมือง
อุบลราชธานี กม.18+660 - กม.21+000 (เป็น
ช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

       5,400,000        5,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
ความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาโดย
เน้นบริเวณจดุเส่ียงอันตรายบนทางหลวง 
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาของจงัหวดั
อุบลราชธานี

2) งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน
ควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม กม.
365+386 - กม.378+589 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 
1 แห่ง

       7,500,000          7,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
ความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาโดย
เน้นบริเวณจดุเส่ียงอันตรายบนทางหลวง 
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาของจงัหวดั
อุบลราชธานี

3) กิจกรรมติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข
 24 ตอนควบคุม 0701 นากระแซง - เดชอุดม กม.
374+000 - กม.377+300 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 
1 แห่ง

       7,200,000          7,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
ความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาโดย
เน้นบริเวณจดุเส่ียงอันตรายบนทางหลวง 
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาของจงัหวดั
อุบลราชธานี
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4) ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข  217 
ตอนควบคุม 0103 พิบูลมังสาหาร – ช่องเม็ก กม.
44+500 - 48+035 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

       5,400,000        5,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
ความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาโดย
เน้นบริเวณจดุเส่ียงอันตรายบนทางหลวง 
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาของจงัหวดั
อุบลราชธานี

5) ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 217 
ตอนควบคุม 0101 วารินช าราบ - สวา่งวรีะวงศ์ กม.
3+350 - กม.23+000 (เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน 1 
แห่ง

       5,400,000          5,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
ความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาโดย
เน้นบริเวณจดุเส่ียงอันตรายบนทางหลวง 
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาของจงัหวดั
อุบลราชธานี

67 1.3 กิจกรรมปรับปรุงจดุเส่ียงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง

      25,000,000       25,000,000

1) งานปรับปรุงจดุเส่ียงและบริเวณอันตรายบนทาง
หลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนห้วยขะยงุ - วา
รินช าราบ ระหวา่ง กม.323 +800 - กม. 325+300
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

25,000,000            25,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
ความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาโดย
เน้นบริเวณจดุเส่ียงอันตรายบนทางหลวง 
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาของจงัหวดั
อุบลราชธานี

15 1.4 กิจกรรมซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
 บ้านคันท่าเกวยีน - บ้านปากลา อ าเภอโขงเจยีม

      18,000,000         18,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
ความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมา

2.โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน

4 16,705,000      2,895,200         13,809,800      
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1 2.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางอาชีพ  เพือ่สร้าง
รายได้ที่มั่นคง

2,895,200       2,895,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพืน้ที่

80 2.2 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วย
กองทุนชุมชน

1,000,000       1,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการต่อยอด
ภารกิจปกติของหน่วยงาน โดยการจดัเวที
ประชาคมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุน
ชุมชน จ านวน 100 กลุ่ม ในการบริหารจดัการ
กองทุนตามหลักธรรมาภิบาล

78 2.3 กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานรองรับความต้องการของตลาดแรงงานใน
อนาคต

2,939,500       2,939,500       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพืน้ที่

79 2.4 กิจกรรม "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง " ด้วยระบบบริหารจดัการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้เป้า (TPMAP)

9,870,300       9,870,300       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
สนับสนุนการแก้ปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ระดับครัวเรือน

3.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

5 30,111,100      11,365,100        18,746,000      

68 3.1 กิจกรรมศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี

2,462,100       2,462,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเพือ่ให้โรงเรียน
สมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และ อปท. มี
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางและวธิกีาร
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ส ารวจและจดัท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้อยา่ง
ถูกต้อง

25 3.2 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 2,810,000              2,810,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน
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81 3.3 กิจกรรมการจดัค่ายเยาวชนบริหารจดัการขยะ 2,500,000              2,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

28 3.4 กิจกรรมการฟืน้ฟูและพัฒนาป่าแหล่งอาหาร
ชุมชนตามแนวพระราชด าริสร้างงาน สร้างรายได้ 
สร้างชุมชน

480,000                    480,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

69 3.5 กิจกรรมการเพิม่แหล่งน้ าเพือ่ป้องกันและรักษา
ระบบนิเวศ (ด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศ)

3,856,000       3,856,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

93 3.6 กิจกรรมมรดกไม้พะยงู 7,600,000              7,600,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแจกพันธุ์
กล้าไม้  ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยด าเนินงาน

70 3.7 กิจกรรมชาวอุบลร่วมใจป้องกันและควบคุมไฟ
ป่าในพืน้ที่อนุรักษ์

6,274,000       6,274,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นโครงการเพือ่
เตรียมพร้อมในการควบคุมไฟป่าในพืน้ที่จงัหวดั
อุบลราชธานี

71 3.8 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้าง
จติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการสนองพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 2

1,500,000       1,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

26 3.9 กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกและใช้ประโยชน์
จากไผ่พุงเพือ่ลดการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ

725,000          725,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ส่งเสริมการปลูกและให้ความรู้โดยการอบรมการ
ใช้ประโยชน์จากไผ่พุงเพือ่ส่งเสริมอาชีพหัถกรรม
พืน้บ้าน
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27 3.10 กิจกรรมการปรับปรุงแหล่งน้ าและแหล่ง
อาหารช้างป่า ตามแนวพระราชด าริ

1,904,000       1,904,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
แหล่งอาหารช้างป่าที่อาศัยอยูต่ามธรรมชาติให้
เพียงพอ เพือ่ไม่ให้ช้างออกไปรบกวนพืน้ที่เกษตร
ของประชาชน

27 4.โครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติของประชาชน

4 30,329,100      5,352,300         24,976,800      

2 4.1 กิจกรรมการก าจดัพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี จงัหวดัอุบลราชธานี

5,352,300                5,352,300 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี โดยการให้ความรู้
และบริการตรวจคัดกรองพยาธใิบไม้ในตับเพือ่
ลดอัตราความชุกของโรคพยาธใิบไม้ในตับของ
ประชาชนจงัหวดัอุบลราชธานีให้เหลือไม่เกิน
ร้อยละ1 ในปี 2568

72 4.2 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพือ่
พัฒนาการสมวยัความฉลาดทางสติปัญญาและ
อารมณ์ จงัหวดัอุบลราชธานี

3,098,800       3,098,800       ไม่เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

76 4.3 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดูแล
ตนเองผู้สูงอายทุี่พึงประสงค์

1,764,600       1,764,600       ไม่เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

73 4.4 กิจกรรมการสร้างทักษะการดูแลฟืน้ฟูผู้ป่วยอัม
พฤกษ์ อัมพาต รายใหม่ในชุมชนส าหรับ นสค.
จงัหวดัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

1,413,300       1,413,300       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

92 4.5 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรอบรู้เพือ่
ป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น Smart 
Teenage Smart People

1,286,100       1,286,100       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน
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74 4.6 กิจกรรมการวเิคราะห์ความเส่ียงความปลอดภัย
ด้านอาหาร  จงัหวดัอุบลราชธานี ภายหลังวกิฤติ
อุทกภัย

5,654,000       5,654,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

75 4.7 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเสริมสร้าง 
IQ ผู้เรียน

10,000,000      10,000,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

77 4.8 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรแก่เยาวชน 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

1,760,000       1,760,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

5.โครงการพัฒนาศักยภาพ
จงัหวดัอุบลราชธานีเพือ่รองรับ
การพัฒนาสู่การเป็นเมือง 
Smart City

2 4,800,000                4,800,000

29 5.1 กิจกรรมการเพิม่ศักยภาพการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) ระยะที่ 2

4,800,000       4,800,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ขับเคล่ือนจงัหวดัให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

6.โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานเพือ่แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

2       22,235,900       22,235,900

52 6.1 กิจกรรมการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(หน่วยด าเนินการ : ส านักงานปกครองอ าเภอ)

22,235,900      -                  22,235,900      -                เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร รวม 
37 แห่ง
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน
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1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนาย
หนา ศรีบุดดา ไปบ้านดวน บ้านโซง หมู่ 1 ต าบลโซง
 อ าเภอน้ ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี

495,000 495,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
สายทางก่อสร้างรอบแปลงสาธติการเกษตรบ้าน
แปดอุ้ม หมู่ที่ 2 ต าบลโดมประดิษฐ์ อ าเภอน้ ายนื 
จงัหวดัอุบลราชธานี

500,000          500,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
แปดอุ้ม หมู่ที่ 2 สายทางก่อสร้างจากถนนทางหลวง
หมายเลข 2248 ไปทางที่นางโอวาส รุ่งวฒันา ต าบล
โดมประดิษฐ์  อ าเภอน้ ายนื  จงัหวดัอุบลราชธานี

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
สายทางก่อสร้างจากถนน คสล.เดิม ไปทางรอบ
แปลงสาธติการเกษตรบ้านแปดอุ้ม หมู่ที่ 2 ต าบล
โดมประดิษฐ์ อ าเภอน้ ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุมค า(คุม
แก้วมณี) หมู่ที่ 9 ไป บ้านฟ้าห่วน ต าบลแก่งเค็ง 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
210.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 840.00 ตารางเมตร

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน
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6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกลอย 
หมู่ที่ 20 ไป หาดทรายขาว ต าบลโนนสวาง ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 210.00 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 840.00 ตารางเมตร

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านไชย
ชนะ หมู่ที่ 9 ต าบลโนนสวาง ไปบ้านโคกกลาง หมู่ที่
 12 ต าบลข้าวปุน้ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 210.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 840.00 ตาราง
เมตร

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านแก้ง
กกก่อ หมู่ที่ 6 ไป บ้านขุมค า (เส้นข้างโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพต าบล) ต าบลแก่งเค็ง ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล. ไม่
น้อยกวา่ 850.00 ตารางเมตร

496,000 496,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ 8 
ต าบลแก้งเหนือ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน
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เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร บ้านเรืองอุดม หมู่ที่
 2 ต าบลแก้งเหนือ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั
อุบลราชธานี

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

11) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านปากโดม ต าบล
โพธิ์ไทร  อ าเภอพิบูลมังสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี

1,120,000 1,120,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

12) ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณจดุผ่อนปรนช่องตาอู 947,000 947,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งส าราญ
 ม.5 ขี้เหล็ก

1,550,000 1,550,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

14) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเจริญ ม.8 สาย
ไป บ้านหนองหวา้ ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอุดม 
จงัหวดั อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่รวมกัน ไม่น้อยกวา่ 860.00 ตารางเมตร

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

15) ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อบ้านหนองเงินฮ้อย
 หมู่ที่ 7 ถึง บ้านเตย หมู่ที่ 8 ต าบลนากระแซง 
อ าเภอเดชอุดม เชื่อมกับบ้านกะแอก หมู่ที่ 5 ต าบล
โคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานี ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตรยาว 157.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ รวมกันไม่น้อยกวา่ 942
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง 0.50 เมตร ทั้ง
สองข้าง

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

16) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตบ้านเสาเล้า หมู่ที่
 4 ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี
 ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
872.00 ตารางเมตร

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

17) ก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อมระหวา่ง อบต.ตบหู 
ไปบ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลตบหู อ าเภอเดชอุดม 
จงัหวดัอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 10.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 915 ตาราง เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

18) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหมู่ที่ 6 
คุ้มโนนทรัพย ์ไปบ้านแก้งกกไฮ) หมู่ที่ 6 บ้านแก้ง
กกไฮ ต าบลโดนสวรรค์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั
อุบลราชธานี ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 185.00 เมตร หรือพืน้ที่รวมกันไม่น้อย
กวา่ 925.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร

498,700 498,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

19) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหมูที่ 5 
บ้านทุ่งเงิน - บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ 9) หมู่ 5 บ้านทุ่ง
เงิน ต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั
อุบลราชธานี ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 
237.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่
 948.00 ตารางเมตร ไหลทางกวา้ง 0.50 เมตร

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

20) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโด 
หมู่ที่ 1 ต าบลไพบูลย ์– บ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ 10 
ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวดัอุบลราชธานี

495,000 495,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

21) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง 
หมู่ที่ 4  ต าบลโคกสะอาด – บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5
 ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวดัอุบลราชธานี

489,000 489,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

22) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโอด หมู่ที่ 
3  ต าบลท่าเมือง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดั
อุบลราชธานี (ไปวดัแก่งตอย) กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว
 215.51 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 862.06 
ตารางเมตร

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

23) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอนมด
แดง หมู่ที่ 13 - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ต าบลเหล่าแดง  
อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอุบลราชธานี  กวา้ง 4.00
 เมตร  ยาว 215.51 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
862.06 ตารางเมตร

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

24) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 285 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 1,425 ตาราง หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย ต าบลพะ
ลาน อ าเภอนาตาล ถึงทางหลวงหมายเลข 2112

850,000 850,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

25) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสาย
บ้านแกนาค า - แยกหนองคูใต้ ต าบลโคกก่อง 
อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานี

498,700 498,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

26) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสาย
บ้านแกนาค า - บ้านผ า ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง
 จงัหวดัอุบลราชธานี

498,700 498,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

27) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อน้อย 
หมู่ที่ 6 ไป บ้านโคกสวา่ง หมู่ที่ 9 ต าบลค้อน้อย 
อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานี

498,800 498,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

28) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยาง หมู่ 7 (สาย
บ้านผับแล้ง - บ้านโนนชาติ) ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.
อุบลราชธานี

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

29) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 บ้านเขื่องกลาง หมู่ที่ 3  สายจากหลักป้ายแบ่งเขต
 – สวนนายวโิรจน์ จติรเอื้อตระกูล ขนาดกวา้ง 5.00
 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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30) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
ธาตุ  หมู่ที่ 6  -บ้านเขื่องกลาง หมู่ที่ 3 ต.เขื่องใน 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

31) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามั่ง
  หมู่ที่ 9 สายจากประปาหมู่บ้านไปที่ดินนายทิวา 
มณีพงษ์ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

32) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุศกร 
หมู่ที่ 1 ต าบลกุศกร เส้นโนนค้อ ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังตามสภาพพืน้ที่ หรือมีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตารางเมตร

492,000 492,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

33) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเม็ก 
ต าบลกุดยาลวน หมู่ที่ 2  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 190.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ตามสภาพพืน้ที่ หรือมีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 
760.00 ตารางเมตร

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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34) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสายบ้าน
นาง้ิว หมู่ที่ 6  ไปบ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ต าบล
เป้า กวา้ง 5.00 เมตร ถนนยาว 177.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่  132.75 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 885.00 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1 
ป้าย

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

35) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่
 8 ต าบลค าเจริญ เส้นดอนหมากมายไปบ้านแพง 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
160.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพืน้ที่ หรือมี
พืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 775.00 ตารางเมตร

498,000 498,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

36) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษมสีมา
 หมู่ที่ 8 ต าบลเกษม เส้นโสกแต้ ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังตามสภาพพืน้ที่ หรือมีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตารางเมตร

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

37) ซ่อมสร้างผิวพืน้ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
ห้วยหมากใต้ ทางเข้าโรงแรมทอแสง ถึงหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านปริมาณงาน ความกวา้ง 5.00 เมตร 
ความยาว 717 เมตร หนา 0.04 เมตร ที่ต้ังโครงการ
 บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ที่ 7 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม 
จ.อุบลราชธานี

1,817,000 1,817,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เพือ่แก้ไข
ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
ข้อสังเกต : เป็นหน่วยด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
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งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน

    120,232,000         63,532,000       47,900,000        8,800,000

7.โครงการยกระดับคุณภาพ
สินค้าและบริการ

2       25,732,000          8,932,000        8,000,000        8,800,000

67 7.1 การยกระดับการแปรรูปอาหารประเภทผักและ
ผลไม้ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาผู้ประกอบการด้วย
เทคโนโลยแีละนวตักรรม

       8,000,000        8,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน และเปิดโอกาสให้เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมโครงการใช้งาน
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงานต้นแบบเพือ่
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

39 7.2 การยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ        4,000,000          4,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการด าเนินการ
เพือ่การออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑ์  
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม  ให้มีคุณภาพ  
มาตรฐาน  และเป็นสินค้าระดับสากล

3 7.3 เสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตร สู่ เกษตรแปร
รูป

       4,932,000          4,932,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรเพือ่สร้างนวตักรรมการ
แปรรูปอาหาร และการตลาด การวเิคราะห์
ธรุกิจสมัยใหม่ มุ่งเน้นธรุกิจอาหารแปรรูปจาก
สินค้าเกษตร จ านวน 100 ราย (โค สุกร ไก่ ปลา
 ข้าว มัน และยางพารา)

82 7.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP 
เด่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

       8,800,000        8,800,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมา
จดัแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
ภายในประเทศจ านวน 4 คร้ังใน 4 ภูมิภาค ซ่ึง
ไม่ใช่ภารกิจหลักของส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวดัอุบลราชธานี
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8.โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การคมนาคมเพือ่เสริมศักยภาพ
ด้านการค้าการลงทุน

 2       91,500,000         51,600,000       39,900,000

30 8.1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 217 -บ้านส าโรง อ าเภอสวา่งวี
ระวงศ์  จงัหวดัอุบลราชธานี

      32,000,000         32,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนสายส าคัญในจงัหวดัและมีการสัญจรเป็น
จ านวนมาก ให้มีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

63 8.2 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก
ทางหลวงชนบท อบ. 2060 -  บ้านหนองปลาปาก 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี

       3,600,000          3,600,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนสายส าคัญในจงัหวดัและมีการสัญจรเป็น
จ านวนมาก ให้มีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

64 8.3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.
4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - บ้านค าบอน
 อ าเภอนาจะหลวย  จงัหวดัอุบลราชธานี

      14,400,000       14,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนสายส าคัญในจงัหวดัและมีการสัญจรเป็น
จ านวนมาก ให้มีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

65 8.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงชนบทอบ.5081 - บ้านวงัคก อ าเภอส าโรง  
จงัหวดัอุบลราชธานี

      10,500,000       10,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนสายส าคัญในจงัหวดัและมีการสัญจรเป็น
จ านวนมาก ให้มีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

66 8.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไห - 
ท่าม้า บ้านจานตะโนน อ าเภอเมือง  จงัหวดั
อุบลราชธานี

      15,000,000       15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนสายส าคัญในจงัหวดัและมีการสัญจรเป็น
จ านวนมาก ให้มีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง
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29 8.6 ก่อสร้างทางลาดลงแพขนานยนต์ จดุผ่านแดน
ถาวรปากแซง อ าเภอนาตาล 

(เดิมชื่อรายการ เป็น ก่อสร้างแพขนานยนต์ จดุผ่าน
แดนถาวรปากแซง อ าเภอนาตาล )

      16,000,000         16,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
การคมนาคมและขนส่งสินค้า ซ่ึงเป็นจดุผ่านแดน
ถาวรปากแซงตามที่ได้มีการประชุมร่วมกัน
ระหวา่ง ไทย กับ สปป.ลาว รวมทั้งมีความพร้อม
แบบรูปรายการ ปร.4, 5 และมีการอนุญาตเข้า
ด าเนินการในพืน้ที่แล้ว
หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กล่ันกรองฯ วนัที่ 11 พฤศจกิายน 2563 ให้
จงัหวดัแก้ไขชื่อรายการ จากเดิมก่อสร้างแพ
ขนานยนต์จดุผ่านแดนถาวรปากแซง อ าเภอนา
ตาล  เป็น ก่อสร้างทางลาดลงแพขนานยนต์ จดุ
ผ่านแดนถาวรปากแซง อ าเภอนาตาล

9.โครงการส่งเสริมและขยาย
โอกาสทางการค้าสู่ประเทศ
เพือ่นบ้าน

2 3,000,000       3,000,000         

8 9.1 การส่งเสริมและขยายโอกาสทางการค้าสู่
ประเทศเพือ่นบ้าน

3,000,000                3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
เพิม่ช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้
ผู้ประกอบการไทย , สปป ลาว , กัมพูชา ที่มี
ความสนใจในการท าธรุกิจได้พบปะเจรจา จงึ
เป็นการสร้างความสัมพันธแ์ละขยายความ
ร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพือ่นบ้าน

3. การส่งเสริมและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

45,213,000              27,250,000       17,963,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

10.โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวจงัหวดัอุบลราชธานี

2       15,790,000          5,250,000       10,540,000

31 10.1 สร้างน้ า เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบกลึก
ตามแนวพระราชด าริ

       5,250,000          5,250,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการสร้างฝาย
ชะลอน้ าแบบผสมผสาน 700 แห่ง ตามแนว
พระราชด าริ เพือ่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ า
 ป้องกันไฟป่า  และเป็นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในจงัหวดั

32 10.1 ก่อสร้างศูนยว์ฒันธรรมและวถิีท้องถิ่น อ าเภอ
สวา่งวรีวงศ์ จงัหวดัอุบลราชธานี

      10,540,000       10,540,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการรักษา
วฒันธรรมและวถิีท้องถิ่น เพือ่การท่องเที่ยว
ข้อสังเกต : ขาดข้อมูลการบริหารจดัการที่
ชัดเจนภายหลังการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
และหน่วยด าเนินงานเป็นหน่วยงานที่ไม่
สอดคล้องกับภารกิจ

11.โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้
จงัหวดัอุบลราชธานีเป็น
เป้าหมายด้านการท่องเที่ยว

2       20,000,000         20,000,000

4 11.1 การจดังานแห่เทียนเข้าพรรษาจงัหวดั
อุบลราชธานี ประจ าปี 2565

      15,000,000         15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจงัหวดัและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สืบสานอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีอันดี
งาม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พืน้ที่

7 11.2 จดังานเทศกาลผลไม้และของดีอ าเภอน้ ายนื        1,000,000          1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ประชาสัมพันธข์องดีประจ าจงัหวดั 
และช่วยเกษตรกรในการกระจายสินค้า เพือ่
ไม่ให้สินค้าล้นตลาด
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33 11.3 จดังานยอ้นรอยต านานนกหัสดีลิงค์ เมือง
เกษมสีมา ประจ าปี 2565

          500,000             500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจงัหวดัและสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

34 11.4 มหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “ศรีเมืองใหม่
 ฮวมบุญ ตุ้มโฮม ไต้โคม แดนธรรม”

          500,000             500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจงัหวดัและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สืบสานอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีอันดี
งาม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พืน้ที่

6 11.5 การจดังาน เขมราษฎ์ธานี ยอ้นยคุ ครบรอบ 
207 ปี

          500,000             500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจงัหวดัและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สืบสานอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีอันดี
งาม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พืน้ที่

35 11.6 จดังานบุญประเพณีแข่งวา่วเป่าโหวต และ
สมโภชศาลหลักเมือง

          500,000             500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจงัหวดัและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สืบสานอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีอันดี
งาม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พืน้ที่

36 11.7 จดังานบุญประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และ
สมโภชพุทธสถานศาลหลักเมือง

          500,000             500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจงัหวดัและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สืบสานอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีอันดี
งาม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พืน้ที่
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5 11.8 จดังานรับตะวนั แม่น้ าสองสีของดีโขงเจยีม           500,000             500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดักิจกรรม
เพือ่ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว เพือ่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจงัหวดั
อุบลราชธานีมากขึ้น

45 11.9 จดังานประเพณี ข้าวพันธุ์ดี ข้าวจี่หอม           500,000             500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สืบสานอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีอัน
ดีงาม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พืน้ที่

46 11.10 จดังานประเพณี “ฮางฮด รดน้ า สงกรานต์  4
 แผ่นดิน”

          200,000             200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจงัหวดัและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สืบสานอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีอันดี
งาม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พืน้ที่

47 11.11 จดังาน Ubon Art Fest           300,000             300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจงัหวดั โดยการจดันิทรรศการ
งานศิลปะ แนววฒันธรรมท้องถิ่น และ
วฒันธรรมร่วมสมัย เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวผ่านงานศิลปะ

12.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
จงัหวดัอุบลราชธานี

2        9,423,000          2,000,000        7,423,000
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9 12.1 การประชาสัมพันธส่์งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวจงัหวดัอุบลราชธานีแบบบูรณาการ

       1,500,000        1,500,000 เห็นควรสนับสนุน เกินกรอบวงเงิน เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมเพือ่ประชาสัมพันธส์ร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ และเชื่อมั่นแหล่งท่องเที่ยววถิีใหม่ 
(New Normal) ในพืน้ที่จงัหวดัอุบลราชธานี 

48 12.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก (GEO 
PARK)

          800,000           800,000 เห็นควรสนับสนุน เกินกรอบวงเงิน เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมและยกระดับการ
ท่องเที่ยวในพืน้ที่อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก
ให้มีอัตลักษณ์และมีมาตรฐาน เป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจท้องถิ่นให้ประชาชนในพืน้ที่มีรายได้
เพิม่ขึ้น

11 12.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือ่รองรับ
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและหลากหลาย

          800,000           800,000 เห็นควรสนับสนุน เกินกรอบวงเงิน เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมเพือ่พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านการช่วยเหลือทางน้ าโดยให้ความส าคัญเร่ือง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและมาตรฐาน
ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า

49 12.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวฒันธรรม
 จงัหวดัอุบลราชธานี

       3,000,000        3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เกินกรอบวงเงิน เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมเพือ่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่สนใจ
ในศาสนาและวฒันธรรม เป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจท้องถิ่นให้ประชาชนในพืน้ที่มีรายได้
เพิม่ขึ้น
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10 12.5 การยกระดับศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยว
จงัหวดัอุบลราชธานีเพือ่รองรับกิจกรรม MICE และ 
SMART CITY

       2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกิจกรรมเพือ่
การค้นหาและพัฒนาศักยภาพเชิงพืน้ที่โดย
เชื่อมโยงจากชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้มี
ช่องทางการตลาดและการขายผ่านกิจกรรม 
MICE และเป็นการประชาสัมพันธค์วามพร้อม
ของจงัหวดัด้านอุตสาหกรรม MICE แก่
กลุ่มเป้าหมาย

50 12.6 การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ        1,323,000        1,323,000 เห็นควรสนับสนุน เกินกรอบวงเงิน  เนื่องจาก
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาของจงัหวดั

4. การยกระดับการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล

    265,540,000       184,581,500       62,215,500       18,743,000

13.โครงการส่งเสริมการผลิต
เกษตรกรรมแบบยัง่ยนื

2       19,080,000        2,500,000       16,580,000

90 13.1 การส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรกรรมยัง่ยนื       16,580,000       16,580,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการต้องไม่
เป็นการจดัซ้ือวสัดุครุภัณฑ์เพือ่แจกจา่ยแก่
ประชาชนโดยตรง ซ่ึงกิจกรรมส่งเสริมการผลิต
แบบเกษตรกรรมยัง่ยนื มีค่าใช้จา่ยส่วนใหญ่เป็น
การจดัซ้ือต้นพันธุ์ไม้ผล 12.0000 ล้านบาท แจก
ให้กับเกษตรกร

91 13.2 สร้างมูลค่าเพิม่ข้าวโพดกาบบัวเอกลักษณ์เมือง
อุบล

       2,500,000        2,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรม เพือ่ให้
เกิดแหล่งผลิตพันธุ์ข้าวโพดกาบบัว  เกิดแหล่ง
ผลิตใหม่ที่มีผลผลิตสู่แหล่งท่องเที่ยวเพือ่เป็น
เอกลักษณ์ด้านอาหารของเมืองอุบล
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14.โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
ปศุสัตว ์และประมงจงัหวดั
อุบลราชธานี

2       12,608,500         10,445,500        2,163,000

89 14.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุม
และบังคับสัตวจ์รจดัในพืน้ที่จงัหวดัอุบลราชธานี
(หน่วยด าเนินงาน : ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั)

          847,000           847,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของส านักงานปศุสัตว์

12 14.2 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เล้ียงโค-กระบือ
 จงัหวดัอุบลราชธานี

       3,313,000          3,313,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
วสิาหกิจชุมชนในการพัฒนาระบบการจดัการโค
เนื้อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึง่พาตนเองได้
บนพืน้ฐานของความพอเพียง

85 14.3  การส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่ในโรงเรียน เพือ่
สนับสนุนอาหารกลางวนั

       3,723,200          3,723,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพการเล้ียงไก่ไข่
แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
ด้วย

44 14.4 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฟาร์มเล้ียง
สัตวไ์ทย ก้าวไกลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          440,500             440,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมเพือ่จดั
และปรับเปล่ียนระบบการเล้ียงสัตวใ์ห้เกิดการ
พัฒนารูปแบบเข้าสู่ฟาร์มเล้ียงสัตวท์ี่ได้มาตรฐาน
 ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิม่สู่มาตรฐานการส่งออก

43 14.5 การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพสูงแบรนด์อุบล 
(Ubon Beef)

       1,110,600          1,110,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริม
การเพิม่มูลค่าสินค้า และสร้างองค์ความรู้แก่
ผู้ประกอบการรายยอ่ย
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40 14.6 การธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง        1,858,200          1,858,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
ธนาคารผลผลิตเกษตรให้มีความมั่นคงทางอาหาร
โดยเฉพาะโปรตีนจากสัตวน์้ าปีละไม่ต่ ากวา่ 100
 กิโลกรัมต่อไร่ และสามารถสร้างรายได้เพิม่จาก
การบริหารจดัการผลผลิต

86 14.7 การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สัตวน์้ าท้องถิ่นภายใต้โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
(หน่วยด าเนินงาน : ส านักงานประมงจงัหวดั)

       1,316,000        1,316,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมประมง

15.โครงการส่งเสริมวถิีเกษตร
อินทรียแ์ละเพิม่ศักยภาพผลิต
พืชอินทรีย์

2       10,336,000          8,136,000        2,200,000

42 15.1 การส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการผลิตทาง
การเกษตร

       2,280,000          2,280,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริม
การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี ท าให้ผล
ผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

41 15.2 การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรอัจฉริยะ 
(Smart Farmer)

       4,856,000          4,856,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมพัฒนา
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  เป็น 
Smart Farmer ให้สามารถน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยกุต์ใช้เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ผลิต  การบริหารจดัการ  และการตลาดสินค้า
เกษตรได้อยา่งผู้ประกอบการเกษตร   จ านวน  
2,500  ราย
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87 15.3 การท าเกษตรอินทรียใ์นระบบสมาร์ทฟาร์ม
เพือ่สร้างเกษตรกรอินทรียอ์ัจฉริยะ

       1,000,000          1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัการ
ฝึกอบรมการท าเกษตรอินทรียใ์นระบบสมาร์ท
ฟาร์มให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกร กลุ่ม
ผู้ประกอบการธรุกิจเกษตร 100 คน  เป็น
แนวทางในการประยกุต์ใช้เพือ่การสร้างงาน
สร้างอาชีพต่อไป

88 15.4 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง
ด้วยนวตักรรม

       2,200,000        2,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมเพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูก
มันส าปะหลัง โดยการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต เพือ่
เพิม่ผลผลิต และเพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกรอยา่ง
ยัง่ยนืต่อไป

16.โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่
การเกษตร

2     205,000,000       166,000,000       39,000,000

13 16.1 ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต บ้านแสน
ถาวร ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวดั
อุบลราชธานี

      30,000,000         30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

14 16.2 อาคารบังคับน้ าล าห้วยสุระ(ตอนบน) พร้อมขุด
ลอก ต าบลค าคร่ัง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดั
อุบลราชธานี

      15,000,000         15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

52 16.3 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส ต าบลช่องเม็ก 
อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี

      12,500,000         12,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

24 16.4 แก้มลิงกุดโง้ง พร้อมอาคารประกอบ ต าบล
โนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ

      25,000,000         25,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

16 16.5 อาคารบังคับน้ าล าห้วยไผ่ พร้อมขุดลอก 
ต าบลค าคร่ังอ าเภอเดชอุดม

      10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

อุบลราชธานี   27/39



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

54 16.6 อาคารบังคับน้ าห้วยตาด พร้อมขุดลอก พืน้ที่
รับประโยชน์ 770 ไร่ ต าบลโนนค้อ อ าเภอบุณฑริก

      20,000,000       20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

55 16.7 ซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยขัดไหล่ บ้านนานาง
วาน ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร

       2,500,000          2,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

56 16.8 ขุดลอกพร้อมอาคารประกอบห้วยตาป้อก บ้าน
โนนสวาง ต าบลโนนสวาง อ าเภอกุดข้าวปุน้ จงัหวดั
อุบลราชธานีปริมาณดินขุด 40,000 ลูกบาศก์เมตร

       7,000,000          7,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

57 16.9 ขุดลอกพร้อมอาคารประกอบห้วยศาลา ต าบล
ตากแดด อ าเภอตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี
 ปริมาณดินขุด 60,000 ลูกบาศก์เมตร

       9,000,000        9,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

58 16.10 ซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยกระจนี บ้านนาเวยีง 
ต าบลพังเคน อ าเภอนาตาล

       2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

17 16.11 แก้มลิงกุดเอียน (ระยะ 2)  ต.ค้อทอง อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี

       5,000,000          5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

18 16.12 แก้มลิงกุดนาแซง พร้อมอาคารประกอบ ต.
หนองบ่อ  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

      20,000,000         20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

19 16.13 ขุดลอกคลองปากปลาแปว (คบ.ชีล่างและเซ
บายล่าง)

      10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

59 16.14 ขุดลอกคลองหนองสามหง่า ระยะ2 (คบ.ชี
ล่างและเซบายล่าง)

      10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

60 16.15 ขุดลอกร่องปี ่บ้านแขม ต าบลหัวดอน อ าเภอ
เขื่องใน จงัหวดัอุบลราชธานี

       2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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61 16.16 ขุดลอกกุดปลาขาว พร้อมอาคารประกอบ
(ระยะ 2) บ้านหัวดอน ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน
 จงัหวดัอุบลราชธานี

      10,000,000       10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

62 16.17 ขุดลอกคลองห้วยเรือ พร้อมอาคารประกอบ 
(บ้านผักแวน่) ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขื่องใน จงัหวดั
อุบลราชธานี

      10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

20 16.18 ปรับปรุงคลองส่งน้ าสาย 2MC-2L สถานีสูบ
น้ า P2 ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขื่องใน จงัหวดั
อุบลราชธานี (ระยะที่ 3)

       5,000,000          5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

17.โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ต้นทุนเพือ่แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

2       18,515,500       18,515,500

51 17.1 พัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนเพือ่แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

      18,515,500       18,515,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่ -
รวม 32 แห่ง
-หน่วยด าเนินการ : ส านักงานปกครองอ าเภอ

1) ปรับปรุงและฟืน้ฟูสภาพแหล่งน้ าเพือ่ธรรมชาติ
ล าห้วยไม้เกล่ีย บ้านโคกยาว หมู่ที่ 14 ต าบลกาบิน 
ขุดลอกล าห้วยไม้เกล่ีย ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 12 
เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 500 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 10,875 ลูกบาศก์เมตร

498,000 498,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

อุบลราชธานี   29/39



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

2) ปรับปรุงและฟืน้ฟูสภาพแหล่งน้ าเพือ่ธรรมชาติ
ล าห้วยตาจนัทร์ บ้านชาติ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองทันน้ า
 ขุดลอกล าห้วยตาจนัทร์ ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 12 
เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 500 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 10,875 ลูกบาศก์เมตร

498,000          498,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

3) ปรับปรุงและฟืน้ฟูสภาพแหล่งน้ าเพือ่ธรรมชาติ
ล าห้วยตาจนัทร์ บ้านสองคอน หมู่ที่ 5 ต าบลหนอง
ทันน้ า ขุดลอกล าห้วยตาจนัทร์ ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย
 12 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 
เมตร ยาว 500 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 10,875 ลูกบาศก์เมตร

498,000 498,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

4) ปรับปรุงและฟืน้ฟูสภาพแหล่งน้ าเพือ่ธรรมชาติ
ล าห้วยตาจนัทร์ บ้านบก หมู่ที่ 12 ต าบลหนองทัน
น้ า ขุดลอกล าห้วยตาจนัทร์ ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 12
 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 
เมตร ยาว 500 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 10,875 ลูกบาศก์เมตร

498,000 498,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

5) ปรับปรุงและฟืน้ฟูสภาพแหล่งน้ าเพือ่ธรรมชาติ
ล าห้วยค าบอน บ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ต าบลแก่งเค็ง 
ขุดลอกล าห้วยค าบอน ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 12 
เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 500 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกวา่ 10,875 ลูกบาศก์เมตร

498,000 498,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

6) ปรับปรุงและฟืน้ฟูสภาพแหล่งน้ าเพือ่ธรรมชาติ
ล าห้วยหวาย บ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 3 ต าบลแก่งเค็ง ขุด
ลอกล าห้วยหวาย ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 12 เมตร 
ก้นกวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 
500 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่
 10,875 ลูกบาศก์เมตร

498,000 498,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

7) ก่อสร้างฝายน้ าล้นร่องจาง จดุด าเนินการนานาง
ล าไพ  พงษ์จนัทร์  บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 3 ขนาดกวา้ง
 15.00 ม.  ยาว 20.00 ม.  สูง 3.50 ม.

1,064,000 1,064,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

8) ขุดลอกล าห้วยบัวบัว่ ม.1 หัวเรือ 664,000 664,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

9) ขุดลอกคลองสาธารณะห้วยฮัง บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 5 ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดั
อุถบลราชธานี ปริมาณงาน พืน้ที่ขุดลอก 8,256.00 
ตารางเมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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10) ขุดลอกล าห้วยสุระ บ้านค าคร่ัง หมู่ที่ 7 ต าบล
ค าคร่ัง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุถบลราชธานี 
ปริมาณงาน กวา้ง 20 เมตร ยาว 565เมตร  ลึก 3 
เมตร ปริมาตร 21,893 ลบ.ม.

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

11) ขุดลอกห้วยขี้เหล็ก บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 4 
ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 
กวา้ง 10 เมตรยาว 450 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 9,000 ลบม.

436,900 436,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

12) ขุดลอกห้วยขี้เหล็ก บ้านผัง 2 หมู่ที่ 5 ต าบล
โพนงาม อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี กวา้ง 
10 เมตรยาว 470 เมตร ลึกเฉล่ีย 2  เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 9,460 ลบ.ม.

445,200 445,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

13) ขุดลอกค าหล่ม บ้านโนนหนองค้า หมู่ที่ 6 ต าบล
โพนงาม อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี กวา้ง 
30 เมตรยาว 175 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50   เมตร หรือ
 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่   7,875  ลบม. เป็นเงิน
 486,300 บาท

486,300 486,300 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

14) ขุดลอกร่องเพ็กน้อยตอนบน บ้านนากระแซง 
หมู่ที่ 1 ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดั
อุบลราชธานี สภาพปากน้ าล าห้วย กวา้ง 12.00 
เมตร ยาว 530.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความลาด
เอียง 1:2 สภาพท้องล าห้วย กวา้ง 10.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมด 14,575.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์
 1 ป้าย

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

15) ขุดลอกสระน้ าชลประทาน บ้านโนนจกิ หมู่ที่ 
12 ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดั
อุบลราชธานี ความกวา้ง 70.00 เมตร ความยาว 
133.00 เมตร ความลึกรวม 3.00 เมตร ความลึกดิน
ขุดใหม่ 1.50 เมตร ความลึกรวมเมื่อขุดลอกเสร็จ 
เท่ากับ 3.00 เมตร

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

16) ขุดลอกห้วยสุระตอนบน บ้านค าคร่ัง หมู่ที่ 7 
ต าบลค าคร่ัง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 
ปากกวา้ง 15.00 -20.00 เมตร ก้นกวา้ง 7.00 เมตร
 ระยะยาว 500.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 
(SLOPE 1:1)

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

17) ขุดลอกแหล่งน้ า (หนองขาม) หมู่ที่ 5 ต าบลตบหู
 อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ขนาด
ปากกวา้ง 70 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร
 (ขุดลอกแล้วเสร็จ หรือมีปริมาตรดินขุด 13,400 
ลบ.ม.

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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18) ขุดลอกล าห้วยบัวเหนือ เทศบาลต าบลบัวงาม 
อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ความกวา้ง 
6.84 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 6,840 
ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

19) ขุดลอกห้วยตาหวดิบ้านท่าเมืองเหนือ หมู่ที่ 9 
ต าบลท่าเมือง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดั
อุบลราชธานี ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 10.00 เมตร ก้น
กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาว 3,050 เมตร  ลึก  3.00
 เมตร ลาดชัน 1:1 หรือมีปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกวา้
 31,974.00 ลูกบาศก์เมตร

1,783,000 1,783,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

20) ก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองสิม  หมู่ที่ 14 
ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง  จงัหวดั
อุบลราชธานี

300,000 300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

21) ขุดลอกหนองถ้ าพระ บ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 
ต าบลกุดยาลวน  ก้นกวา้ง 3 - 9 เมตร ปากกวา้ง 10
 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 3.5 เมตร

481,100 481,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

22) ขุดลอกกุดยาว บ้านคึม หมู่ที่ 6 ต าบลกุดยาลวน
 ก้นกวา้ง 10 เมตร ปากกวา้ง 22 เมตร ลุกเฉล่ีย 4 
เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ศก.
0.40X100 จ านวน 10 ท่อนหรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 6,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดอุบลรำชธำนี

23) ขุดลอกกุดมน บ้านคึม หมู่ที่ 6  ต าบลกุดยาลวน
 ก้นกวา้ง 8 เมตร ปากกวา้งเฉล่ีย 20 เมตร ลึกเฉล่ีย
 4 เมตร ยาว 125 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ศก.0.40X100 จ านวน 5 ท่อนหรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 5,485 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

24) ขุดลอกกุดดอ บ้านคึม หมู่ที่ 6 ต าบลกุดยาลวน 
 ก้นกวา้ง 13 เมตร ปากกวา้ง 25 เมตร ยาว 235 
เมตร ลึก4 เมตร

482,000 482,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

25) ขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 
ต าบลโคกจาน  ขนาดปากสระกวา้ง 45 เมตร ยาว 
79 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

26) ขุดลอกล าห้วยระเว (ตอนบน)  บ้านนาตาล หมู่
ที่ 6  ต าบลโคกจาน  ปากล าห้วยกวา้ง 15 เมตร 
ยาว 560 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ท้องล าห้วยกวา้ง 6
 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ศก.0.60X1.00 
จ านวน 21 ท่อน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
12,297 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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27) ขุดลอกล าห้วยกวางโตน  บ้านโนนสวา่ง  หมู่ที่ 
9  ต าบลโคกจาน  ปากล าห้วยกวา้ง 15 เมตร ยาว 
580 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ท้องล าห้วยกวา้ง 6 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ศก.0.60X1.00 
จ านวน 21 ท่อน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
12,389 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

28) ขุดลอกล าห้วยยาง  บ้านแอมเจริญ  หมู่ที่ 10  
ต าบลโคกจาน  ปากล าห้วยกวา้ง 15 เมตร ยาว 460
 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ท้องล าห้วยกวา้ง 6 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ศก.0.60X1.00 จ านวน 21 
ท่อน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 12,668 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

29) ขุดลอกหนองเทา หมู่ที่ 10 บ้านธาตุน้อย ต าบล
ธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จงัหวดัอุบลราชธานี (ตาม
แบบโคก หนอง นา โมเดล) ปริมาตรพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 24,200.00 ตารางเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กวา่ 40,429.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน 
งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Dia.1.00 เมตร 
จ านวน 16.00 เมตร

1,390,000 1,390,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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30) ขุดลอกร่องน้ า หมู่ที่ 4 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 815 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ปริมาณดินชุด 
12,225 ลูกบาศก์เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 
บ้านบัวเทิง ต าบลท่าข้าง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ์ 
จงัหวดัอุบลราชธานี

502,000 502,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

31) ขุดลอกคลองเสือเต้น ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 675 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ปริมาณดินชุด 
12,150 ลูกบาศก์เมตร นที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้าน
ใหม่สารภี ต าบลท่าข้าง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ์ จงัหวดั
อุบลราชธานี

499,000 499,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

32) ขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 11 ขนาดกวา้ง 
40,00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ปริมาณดินชุด 10.800,00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 
บ้านโคกก่อง ต าบลท่าช้าง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ์ 
จงัหวดัอุบลราชธานี

497,000 497,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

5.  การสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประชาชน

      17,835,100          2,168,800       10,000,000        5,666,300

18.โครงการพัฒนาศักยภาพ
พลเมืองด้านความมั่นคง

1        3,352,600          2,168,800        1,183,800

21 18.1 การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์
อ านวยการจติอาสาพระราชทานจงัหวดัและอ าเภอ 
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน

       1,404,000          1,404,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
การด าเนินงานของจติอาสาพระราชทาน 904 
วปร.
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ
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ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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37 18.2 การพัฒนาศักยภาพพลเมืองด้านความมั่นคง
จงัหวดัอุบลราชธานี

          764,800             764,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัต้ังและ
ฝึกอบรม ชรบ. หมู่บ้านชายแดน

77 18.3 การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (หน่วยด าเนินงาน : ที่ท าการ
ปกครองจงัหวดั)

       1,183,800        1,183,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

19.โครงการพัฒนากระบวนงาน
เพือ่สร้างความปลอดภัยของ
ประชาชน

1       14,482,500       10,000,000        4,482,500

84 19.1 การเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งเพือ่ป้องกันและ
เฝ้าระวงัยาเสพติด พืน้ที่จงัหวดัอุบลราชธานี
(หน่วยด าเนินงาน : กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจงัหวดัอุบลราชธานี)

          700,000           700,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

38 19.2 บูรณาการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนว
ชายแดน (หน่วยด าเนินงาน : กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจงัหวดัอุบลราชธานี)

       3,782,500        3,782,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

83 19.3 การจดัต้ังศูนยค์วบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมระบบแสดงภาพและแผนที่สามมิติ 
การเชื่อมโยงแบบบูรณาการ เพือ่ป้องกันปัญหา
อาชญากรรม

      10,000,000       10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากกล้องวงจรปิดหลายแห่งรวม
ไวท้ี่จดุเดียว เพือ่ความปลอดภัยของประชาชน 
และความมีประสิทธภิาพในการแก้ปัญหา
อาชญากรรมในพืน้ที่ตามแนวชายแดน

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ    10,000,000     10,000,000
   657,301,200      365,444,900    214,924,200     76,932,100รวมทัง้สิ้น
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หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

อุบลราชธานี   39/39



จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -          -                         -   

          62,851,200                       -   

       -                         -          -                         -   

          24,430,000             3,057,700

       -                         -          -                         -   

          87,300,000             8,067,100

       -                         -          -                         -   

        131,926,800                       -   

       -                         -          -                         -   

          10,750,000             3,621,200

      14        648,815,200       14        316,811,200       -          317,258,000       -            14,746,000
         10,000,000          10,000,000

14      658,815,200       14      326,811,200       -     317,258,000       -     14,746,000         
หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดศรีสะเกษ วงเงิน 311,342,000  บาท (รวมงบบริหารงานฯ)

     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม  5  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        4           69,768,100

        2         106,090,000

        3           32,122,300

จังหวัดศรสีะเกษ

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        3

        4
2

        157,795,000

          97,255,800

        3           94,943,800ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
1

4

ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการทอ่งเที่ยวและกฬีาสู่ความ
เปน็เลิศ

อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและพฒันาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน

        2         238,016,800

3
พฒันาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวติ ประชาชนในทกุมิติ         3         127,489,400

5
เสริมสร้างความมัน่คงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน         2           28,258,200         2           13,887,000

ศรีสะเกษ



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. ยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานอยา่งครบวงจร

1 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานภาคการเกษตร

2 126,234,700 74,900,000 51,334,700

44

1.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนยาดยาง 
สาย ศก.2048 แยกทางหลวงหมายเลข 24-อ าเภอขุ
ขันธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ

8,000,000       8,000,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่เกษตรกรในการน าผลผลิตสู่
ท้องตลาดเพือ่เพิม่รายได้แก่เกษตรกร

45

2.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก. 016 
ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยส าราญ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัศรีสะเกษ

9,900,000       9,900,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่เกษตรกรในการน าผลผลิตสู่
ท้องตลาดเพือ่เพิม่รายได้แก่เกษตรกร

46

3.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก. 4037 
แยกทางหลวงหมายเลข 2086 - บ้านกอก อ าเภอ
กันทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

9,900,000       9,900,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่เกษตรกรในการน าผลผลิตสู่
ท้องตลาดเพือ่เพิม่รายได้แก่เกษตรกร

47

4.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก. 2024 
แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านโนนค้อ อ าเภอ
เบญจลักษ์ อ าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ

9,900,000       9,900,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่เกษตรกรในการน าผลผลิตสู่
ท้องตลาดเพือ่เพิม่รายได้แก่เกษตรกร

48

5.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก. 2033 
แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านโศกขามป้อม 
ต าบลภูผาหมอก อ าเภอกันทรลักษ์  จงัหวดัศรีสะเกษ

9,900,000       9,900,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่เกษตรกรในการน าผลผลิตสู่
ท้องตลาดเพือ่เพิม่รายได้แก่เกษตรกร

49

6.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก.4047 
แยกทางหลวงหมายเลข 2201บ้านบ่อทอง อ าเภอขุ
ขันธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ

9,900,000       9,900,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่เกษตรกรในการน าผลผลิตสู่
ท้องตลาดเพือ่เพิม่รายได้แก่เกษตรกร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดศรีสะเกษ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดศรีสะเกษ

58

7.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก. 5057 
แยกทางหลวงชนบท ศก. 3013 บ้านหาด-บ้านทับ
ขอน

9,900,000       9,900,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่เกษตรกรในการน าผลผลิตสู่
ท้องตลาดเพือ่เพิม่รายได้แก่เกษตรกร

59

8.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก. 5059 
แยกทางหลวงชนบท ศก. 4029 - บ้านพลไว

9,900,000       9,900,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่เกษตรกรในการน าผลผลิตสู่
ท้องตลาดเพือ่เพิม่รายได้แก่เกษตรกร

56

9.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าพร้อม
ระบบส่งน้ าหนองฮูต าบลอีเซ  อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
 จงัหวดัศรีสะเกษ

5,000,000       5,000,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

73

10.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าบ้านหัว
เหล่า  ต าบลบก  อ าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ

1,800,000       1,800,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

74

11.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านยางชุมภูมิต ารวจ ต าบล
ห้วยส าราญ  อ าเภอขุขันธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ

2,000,000       2,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

75
12.ขุดลอกล าห้วยหน้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าต าบล
ละลม  ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ

1,500,000       1,500,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

76

13.ขุดลอกร่องชักน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าต าบล
ผักไหม ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จงัหวดัศรี
สะเกษ

2,000,000       2,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

84
14.ขุดร่องชักน้ าสถานีสูบน้ าบ้านกอกแก้ว ต าบล
หนองอึ่ง  อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ

350,000          350,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

85
15.ขุดร่องชักน้ าสถานีสูบน้ าบ้านโง้ง  ต าบลส้มป่อย 
 อ าเภอราษีไศล  จงัหวดัศรีสะเกษ

350,000          350,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดศรีสะเกษ

86

16.ปรับปรุงทางเข้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านห้วย
ด่าน ต าบลภูผาหมอก  อ าเภอกันทรลักษ์  จงัหวดั
ศรีสะเกษ

500,000          500,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

77

17.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าเพือ่เกษตรแปลงใหญ่ ต าบล
โพนข่า อ าเภอเมือง จงัหวดั ศรีสะเกษ

1,000,000       1,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

78
18.ขุดร่องชักน้ าสถานีสูบน้ าบ้านโพนข่า ต าบลโพน
ข่า อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ

1,500,000       1,500,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

65

19.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลผักไหม อ าเภอห้วย
ทับทัน จงัหวดัศรีสะเกษ

500,000          500,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

87

20.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าถ้ าน้ าสระพงษ์ ต าบลปรือ
ใหญ่  อ าเภอขุขันธ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

350,000          350,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

88

21.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านโกทา ต าบลหนองอึ่ง  
อ าเภอราษีไศล  จงัหวดัศรีสะเกษ

500,000          500,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

67

22.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านเจี่ย ต าบลทาม อ าเภอ
กันทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ

1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

79

23.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านพะเนา ต าบลปราสาท  
อ าเภอห้วยทับทัน  จงัหวดัศรีสะเกษ

1,500,000       1,500,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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89

24.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าห้วยคล้า ต าบลหมากเขียบ  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัศรีสะเกษ

500,000          500,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

90

25.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยส าราญ 
อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ

500,000          500,000          เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

66

26.เพิม่ประสิทธภิาพระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าโอตาลัด ต าบลโคกตาล 
อ าเภอภูสิงห์  จงัหวดัศรีสะเกษ

1,500,000       1,500,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

122

27.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร ช่วงบ้านกลาง-
บ้านบึงไกร ต าบลหัวช้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย ปักเสา
 คอร.ขนาด 8 เมตร จ านวน 17 ต้น

153,700          153,700          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร 
ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของอ าเภอ

123

28.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร บ้านโนนพยอม
หมู่ที่ 5 ต าบลสร้างปี ่อ าเภอราษีไศล ปักเสา
คอนกรีต ขนาด 12 เมตร จ านวน 26 ต้น

1,134,900       1,134,900       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

124

29.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรเส้นทางบ้านโนน
แดง หมู่ที่ 5 - บ้านสองห้อง ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึง
บูรพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร 
จ านวน 13 ต้น

114,200          114,200          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

125

30.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรเส้นทางบ้านโนน
ลานกลาง หมู่ที่ 13 - บ้านอีเซ ต าบลเป๊าะ อ าเภอ
บึงบูรพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ปักเสา คอร. ขนาด 8 
เมตร จ านวน 5 ต้น

68,100           68,100           เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ
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126

31.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรเส้นทางบ้านโนน
ลานกลาง หมู่ที่ 13 - ร่องไผ่ ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึง
บูรพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร 
จ านวน 10 ต้น

90,900           90,900           เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

127

32.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรเส้นทางบ้านม่วง 
หมู่ที่ 4 - หนองร่องปูต่า ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร 
จ านวน 9 ต้น

97,100           97,100           เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

128

33.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรเส้นทางบ้านหนอง
คูน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านกอก ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์
 จงัหวดัศรีสะเกษ ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร 
จ านวน 17 ต้น

194,300          194,300          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

129

34.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรเส้นทางบ้านโนน
ลาน หมูที่ 9 - ต้นขนวน ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร 
จ านวน 20 ต้น

180,200          180,200          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

130

35.ขยายไฟฟ้าเพือ่การเกษตร กลุ่มเกษตรกรหน้า
บ้านขะยงู หมู่ที่ 1 ต าบลขะยงู อ าเภออุทุมพรพิสัย 
ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จ านวน 10 ต้น

725,200          725,200          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

131

36.ขยายไฟฟ้าเพือ่การเกษตร กลุ่มเกษตรกรบ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 7 ต าบลขะยงู อ าเภออุทุมพรพิสัย 
ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 3 ต้น

49,800           49,800           เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ
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132

37.ขยายไฟฟ้าเพือ่การเกษตร กลุ่มเกษตรกรหน้า 
อบต.ขะยงู - บ้านกระต่ า ต าบลขะยงู อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จ านวน 
20 ต้น

731,700          731,700          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

133

38.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร บ้านจอมบึง (สาย
หนองต่อ-บ้านโนน) หมู่ 6 ต าบลบึงบอน อ าเภอยาง
ชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ

292,500          292,500          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

134

39.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรและติดต้ังหม้อ
แปลงสาย (สายทางเหล่าคา-หนองผือ) ต าบลยางชุม
ใหญ่ อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ

408,500          408,500          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตรข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

135

40.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรและติดต้ังหม้อ
แปลงสาย (สายหนองแวง) ต าบลยางชุมใหญ่ อ าเภอ
ยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ

544,700          544,700          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

136

41.ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เส้นทางบ้านโนนแกด
 หมู่ที่ 6,7 อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ

1,000,000       1,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

137

42.ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านหนองทุ่ม (คุ้มบ้าน
โพน ถึงบ้านนาทุ่งพัฒนา) หมู่ที่ 2 ต าบลศรีส าราญ 
อ าเภอวงัหิน ปักเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร 
จ านวน 20 ต้น

1,074,600       1,074,600       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ
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สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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43.ขยายเขตไฟฟ้าติดต้ังหม้อแปลง บ้านยางชุมใหญ่ 
(สายดอนโก) ต าบลยางชุมใหญ่ อ าเภอยางชุมน้อย 
จงัหวดัศรีสะเกษ

364,300          364,300          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

139

44.ขยายเขตไฟฟ้าติดต้ังหม้อแปลง สายหนองม่วง 
ต าบลอยางชุมใหญ่ อ าเภอยางชุมน้อยจงัหวดัศรีสะ
เกษ

280,200          280,200          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

140

45.ขยายเขตไฟฟ้าติดต้ังหม้อแปลงบ้านยางชุมใหญ่ 
(สายคอนกาม) ต าบลยางชุมใหญ่ อ าเภอยางชุมน้อย
 จงัหวดัศรีสะเกษ

511,600          511,600          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

141

46.ขยายเขตไฟฟ้าติดต้ังหม้อแปลงบ้านยางชุมใหญ่ 
(สายหนองครก) ต าบลอยางชุมใหญ่ อ าเภอยางชุม
น้อย จงัหวดัศรีสะเกษ

618,500          618,500          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

142

47.ขยายเขตไฟฟ้าติดต้ังหม้อแปลงบ้านยางชุมใหญ่ 
(สายหนองตาซ้าย) ต าบลอยางชุมใหญ่ อ าเภอยาง
ชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ

426,000          426,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

143

48.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าโนนหนามแท่ง ต าบลยาง
ชุมใหญ่ อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ

205,700          205,700          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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49.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านยางชุมน้อย 
หมู่ 9 ต ายางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย  จงัหวดัศรี
สะเกษ

2,300,000       2,300,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

145

50.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านคอนกาม 
ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ

1,100,000       1,100,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

146

51.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านดอนสมัธ  
ต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชุมน้อยจ.ศรีสะเกษ

350,000          350,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

147

52.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านดอนสมัธ 
สายปูต่า ต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดั
ศรีสะเกษ

650,000          650,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

148

53.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านโนนคูณ หมู่ 9
 ต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ

1,200,000       1,200,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

149

54.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านจอมบึง  หมู่ 6
 ต.บึงบอน อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ

320,000          320,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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55.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านบอน หมู่ 1 
ต าบลบึงบอน อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ

750,000          750,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

151

56.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านบอน หมู่ 12 
ต าบลบึงบอน อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ

780,000          780,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตรข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

152

57.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านยางชุมใหญ่ 
หมู่ 7 ต าบลยางชุมใหญ่ อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดั
ศรีสะเกษ

540,000          540,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

153

58.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านยางชุมใหญ่  
หมู่ 5 ต าบลยางชุมใหญ่ อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดั
ศรีสะเกษ

640,000          640,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตรข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

154

59.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านยางชุมใหญ่ 
หมู่ 4 ต าบลยางชุมใหญ่ อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดั
ศรีสะเกษ

420,000          420,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

155

60.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านขุมค า หมู่ 22
 ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ

900,000          900,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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61.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านบวกแต้ หมู่ 
10 ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ

450,000          450,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

157

62.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านโพนดวน หมู่ 
4 ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ

850,000          850,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

158

63.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านไทยบวกเตย
หมู่ 13 ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ

400,000          400,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

159

64.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านหนองหวา้ 
ต าบลหัวช้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ

762,800          762,800          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

160

65.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านกลาง-บ้านบึง
ไกร ต าบลหัวช้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะ
เกษ

153,700          153,700          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

161

66.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านโนนพยอมหมู่
ที่ 5 ต าบลสร้างปี ่อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ

250,000          250,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ
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162

67.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านโนนแดง หมู่ที่
 5 ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

114,200          114,200          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตรข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

163

68.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านโนนลานกลาง
 ม. 13 - บ้านอีเซ ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ

68,100           68,100           เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

164

69.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านโนนลานกลาง
 หมู่ที่ 13 - ร่องไผ่ ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ

90,900           90,900           เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตรข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

165

70.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านม่วง หมู่ที่ 4 -
 หนองร่องปูต่า ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ จงัหวดั
ศรีสะเกษ

97,100           97,100           เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตรข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

166

71.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านหนองคูน้อย 
หมู่ที่ 8 - บ้านกอก ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ

194,300          194,300          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตรข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

167

72.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านโนนลาน หมู่ที่
 9 –ต้นขนวน ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ จงัหวดัศรี
สะเกษ

180,200          180,200          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ
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168

73.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านขะยงู หมู่ที่ 1
 ต าบลขะยงู อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ

725,200          725,200          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

169

74.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 7 ต าบลขะยงู อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรี
สะเกษ

49,800           49,800           เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตรข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

170

75.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านกระต่ า 
ต าบลขะยงู อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ

731,700          731,700          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

171

76.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านหนองตาเซียง
 หมู่ที่ 5 ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะ
เกษ

680,000          680,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

172

77.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านโพนยาง หมู่ที่
 7 ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ

730,000          730,000          เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

173

78.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านเห็นอ้ม หมู่ที่ 
10 ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ

540,000          540,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตรข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ
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174

79.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบ้านก่อ หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองไฮ อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ

300,000          300,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร โดยช่วยให้มีไฟฟ้าใน
การท าการเกษตร ข้อสังเกต ไม่ใช่ภารกิจของ
อ าเภอ

2

โครงการส่งเสริมและเพิม่
ประสิทธภิาพ การผลิต การแปร
รูป สินค้าเกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย ์ด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรม

2       23,532,800         12,016,300 11,516,500

31
1.ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพสูง 1,154,300       1,154,300         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม

อาชีพ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น

103

2.ปรับระบบการเล้ียงไก่พืน้เมืองเชิงพาณิชย์ 839,300          839,300          เห็นควรสนับสนุน เป็นการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรผู้เล้ียงไก่พืน้เมืองในจงัหวดัศรีสะเกษ 
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้

104

3.เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและบริหารจดัการ
คุณภาพทุเรียน ศรีสะเกษให้ยัง่ยนื

751,200          751,200          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาการ
ผลิตทุเรียนคุณภาพเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งยัง่ยนื

105

4.ขับเคล่ือนเกษตรกรรมยัง่ยนื ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1,904,900       1,904,900       เห็นควรสนับสนนุ ส่งเสริมการสร้างอาชีพและ
รายได้เพิม่ด้านเกษตรมาตรฐาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึง่ตนเองได้อยา่งยัง่ยนื

109

5.บริหารจดัการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก (Zoning by 
Agri-map) เพือ่วถิีชีวติที่ยัง่ยนื

1,242,900       1,242,900       เห็นควรสนับสนุน เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ
เกษตรกรที่มีบ่อน้ าท าการเกษตร และส่งเสริม
การผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ที่
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9

6.พัฒนาระบบการผลิตทุเรียนคุณภาพ และขยาย
ผลทุเรียนพันธุ์ศรีสะเกษ

1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เกษตรกรสามารถ
ผลิตทุเรียนคุณภาพและลดต้นทุนเพิม่ผลผลิต 
เป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิม่รายได้เกษตรกร

37

7.พัฒนาระบบการผลิตกาแฟมาตรฐานและการแปร
รูปสร้างแบรนด์กาแฟศรีสะเกษ

200,000          200,000            เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถปลูกกาแฟได้ถูกต้องตามหลักวิ
ขาการเพือ่เกิดความยัง่ยนืในอาชีพ

32

8.พัฒนาระบบผลิตวตัถุดิบสมุนไพรแบบมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร

1,350,000       1,350,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกิจกรรมสร้าง
โอกาสให้เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรได้รับการ
พัฒนา เพิม่ช่องทางด้านรายได้ให้เกษตรกร

38

9.การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ 
(Smart Farmer) เพือ่การเพิม่คุณภาพผลผลิต

550,000          550,000            เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิตที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานเกษตรกรมีรายได้เกิดความ
ยัง่ยนืในอาชีพเกษตรกร

106

10.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 
(Agro-tourism)

800,000          800,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธแ์ละปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้านการเกษตรต่อเนื่อง

39

11.พัฒนากลุ่มเกษตรกรเพือ่ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ 706,000          706,000            เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เกษตรกรด้านองค์ความรู้ด้านผลิตเมล็ดพันธุ์และ
จ าหน่ายเป็นช่องทางลดรายจา่ยเพิม่รายได้

10

13.ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ 3,500,000       3,500,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเกษตร
เพือ่พัฒนาผลผลิตข้าวให้เป็นเกษตรอินทรีย์

28

14.ส่งเสริมการผลิตพืชอัตลักษณ์ และเกษตรพืน้ถิ่น 2,800,000       2,800,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตพืชผักผลไม้ให้ได้ตามมาตรฐาน GAP ของ
กรมวชิาการเกษตร เพือ่ลดต้นทุนการผลิตและ
แข่งขันได้
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33
15.ส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา 2,500,000       2,500,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสร้างรายได้

เกษตรกรมีรายได้เพิม่หลังฤดูท านา

29

16.สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม Young Smart farmer 756,000          756,000            เห็นควรสนับสนุนเนื่องจาก ส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรและทักษะอาชีพด้านเกษตรกร
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน

107

17.เพิม่ขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร

2,397,000       2,397,000       เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมสามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่ชุมชนมีรายได้เพิม่ขึ้นจากการแปรรูปที่
มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค

108

18.ส่งเสริมการเล้ียงปลาตะเพียนขาวและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การแปรรูปปลาตะเพียนขาว

1,081,200       1,081,200       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพ โดยเป็นการเล้ียงปลาตะเพียนในระบบปิด
เพือ่สร้างรายได้โดยการแปรรูป

3

โครงการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดและยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

2        8,027,500          8,027,500

1

การจดัเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 4,777,500       4,777,500         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
แหล่งจ าหน่ายสินค้าและเกิดแหล่งท่องเที่ยวเพือ่
รายได้ให้แก่เกษตรกร

11

ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดทุเรียน (GI) และ
ผลิตภัณฑ์

1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเพือ่เพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกร

30

ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการ
จงัหวดัศรีสะเกษ (Sisaket Brand)

2,250,000       2,250,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเพือ่เพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกร

ศรีสะเกษ   15/28



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดศรีสะเกษ

2. ส่งเสริมขีดความสามารถด้าน
การท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ

4

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และส่ิงอ านวยความสะดวก เพือ่
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว

2       59,930,000         51,500,000 8,430,000

83
1.พัฒนาพืน้ที่สร้างสรรค์ (ลานออดหลอด) ต าบล
เมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ

4,430,000       4,430,000       เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเพือ่
เพิม่ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

60

4.บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 
2201 ตอน แยกนาเจริญช่องสะง า  ระหวา่ง 
49+800 - 51+400

16,500,000      16,500,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเพือ่
เพิม่ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

50

7.ซ่อมแซมและเพิม่ประสิทธภิาพของทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข 2236 ตอนส าโรงเกียรติ - ช่อง
พระพลัย

15,000,000      15,000,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเพือ่
เพิม่ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

51
8.ปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127  ตอน
 ศิวาลัย-ส าโรงเกียรติ

20,000,000      20,000,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเพือ่
เพิม่ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

175

9.งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 
2085 ตอนกันทรลักษ์-กันทรารมย์

4,000,000       4,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจร

5

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยว

2 17,425,800      7,368,100 7,000,000        3,057,700

113

1.พัฒนาเยาวชนเพือ่สืบสานสินทรัพยท์าง
วฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน

2,057,700       2,057,700       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เจา้หน้าที่รัฐ
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27

2.ยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนไปสู่การ
เป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รองรับการ
ท่องเที่ยวตามวถิีใหม่ (New Mormal)

974,000          974,000            เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสร้างโอกาสในการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวตามวถิีใหม่ (New 
Normal)

40

3.เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพือ่รองรับ
การท่องเที่ยวทางน้ า

318,500          318,500            เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างความ
มั่นใจและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้
จงัหวดัและเพิม่มูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธภิาพ

17

4.การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดัศรีสะเกษ

745,600          745,600            เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพ เพิม่รายได้ให้กับ
ประชาชน

114

5.Road Show OTOP ศรีสะเกษ 7,000,000       7,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ช่องทาง
การตลาดสินค้า OTOP เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่
ผู้ผลิต

13

6.พัฒนาผ้าทอมือยอ้มสีธรรมชาติอัตลักษณ์ศรีสะเกษ 5,330,000       5,330,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสินค้า OTOP เพิม่
ช่องทางการตลาด และเสริมสร้างโอกาสกลุ่ม
ผู้ผลิต

12
7.ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบึงบูรพ์ ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ "บึงบูรณ์เมืองงามฮิมฝ่ังห้วย"

1,000,000       1,000,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมีหน่วย
ด าเนินการที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน

6

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามอารยธรรมอีสานใต้

2 6,900,000       6,900,000

16

1.ตามรอยเส้นทางอารยธรรมอีสาน 2,500,000       2,500,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นจดักิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้
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2

2.ถนนสายธรรมะ คีตะ ศิลป์ ถิ่นดงล าดวน 1,500,000       1,500,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริม
การการท่องเที่ยว เพือ่สืบสานวฒันธรรมและ
เพิม่รายได้ให้แก่ชุมชน

14

3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดั 2,900,000       2,900,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเพิม่โอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกร

7

โครงการส่งเสริมขีด
ความสามารถเมืองกีฬา (Sports
 City)

2 13,000,000      4,000,000 9,000,000

110
1.ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 6,000,000       6,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน

การเป็นเมืองกีฬาของจงัหวดั

111
2.การแข่งขันวอลเลยบ์อลประชาชน ชาย-หญิง ชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย

2,000,000       2,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
การเป็นเมืองกีฬาของจงัหวดั

112
3.การแข่งขันวอลเลยบ์อลลีกจงัหวดัศรีสะเกษ 1,000,000       1,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน

การเป็นเมืองกีฬาของจงัหวดั

15
4.ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและการท่องเที่ยว
จงัหวดัศรีสะเกษ

2,000,000       2,000,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
การเป็นเมืองกีฬาของจงัหวดั

35
5.การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ เพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

2,000,000       2,000,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
การเป็นเมืองกีฬาของจงัหวดั

3. พัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่คุณภาพ
ชีวติ ประชาชนในทุกมิติ

8

โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่
และพัฒนาคุณภาพชีวติทุกช่วง
วยั

2       83,263,100          7,696,000       67,500,000        8,067,100
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25

1.เมืองปลอดภัย/เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

1,071,000       1,071,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
เครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพือ่ความ
ปลอดภัยของประชาชน

115

2.การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

300,000          300,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างความรู้
และทักษะด้านสาธารณะภัยอยา่งมีประสิทธภิาพ

116
3.สานสองวยั ครอบครัวอุ่นไอด้วยรัก 2,000,000       2,000,000       เห็นควรสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพชีวติสังคม

ผู้สูงอายแุละครอบครัวอยา่งยัง่ยนื

34

4.ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนต้นแบบพหุมิติทางความ
มั่นคงอาหาร การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ภายใต้
การน้อมน าศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จงัหวดัศรีสะเกษ

5,138,000       5,138,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมีหน่วย
ด าเนินการที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน

26
5.เพิม่ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

1,343,000       1,343,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นกิจกรรมสร้าง
อาชีพสร้างรายได้

3

6.รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE และการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดทุกคน
ประเภท ปี 2565

3,000,000       3,000,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริม
เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

20
7.พัฒนาระบบบริการหน่วยทันตกรรมเคล่ือนที่ 
จงัหวดัศรีสะเกษ ปี 2565

1,000,000       1,000,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

4
8.ป้องกันควบคุมโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี จงัหวดัศรีสะเกษ ปี 2565

1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน เพือ่สร้างความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน

117

9.การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เพือ่
เพิม่ระดับสติปัญญา ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จงัหวดั
ศรีสะเกษ ปี 2565

929,100          929,100          ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเจา้
หน้ารัฐ
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19
10.การจดัโปรแกรมป้องกันภาวะสมองเส่ือมและ
ภาวะหกล้มในชมรมผู้สูงอาย ุและโรงเรียนผู้สูงอายุ

1,000,000       1,000,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

18

11.พัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ประชาชนในทุกมิติ

1,282,000       1,282,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพ เพิม่รายได้ให้กับ
ประชาชนแรงงานนอกระบบ

176

12.งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 
221 ตอนภูเงิน - แยกการช่างเชิงบันไดเขาพระวหิาร

4,000,000       4,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจร

177

13.งานติดต้ังราวกันอันตราย  ทางหลวงหมายเลข 
24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง-นากระแซง

4,000,000       4,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจร

178

14.งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 24
 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง-นากระแซง

4,000,000       4,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจร

179

15.งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 
2248 ตอน บ้านภูมิซอล - บ้านด่าน

3,200,000       3,200,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจร

64

16.งานก่อสร้างจดุกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 24 
ตอน หัวช้าง-แยกการช่าง กม.301+550

5,000,000       5,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจร

61

17.งานก่อสร้างจดุกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 24 
ตอน แยกการช่าง-นากระแชง กม.326+542

25,000,000      25,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจร
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55

30.บูรณะทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง
หมายเลข 226-บ้านต าแย อ าเภออุทุมพรพสัย จ.ศรี
สะเกษ

20,000,000      20,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจร

9

โครงการขยายผลการด านินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 26,766,300 6,966,300 19,800,000

21

1.ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน 886,500          886,500            เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริม
การด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

41

2.การพัฒนาคุณภาพชีวติครัวเรือนยากจนรายได้
เฉล่ียต่ ากวา่เกณฑ์ จปฐ. ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6,079,800       6,079,800         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาอาชีพ
ให้กับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากวา่เกณฑ์ให้มีรายได้
เพิม่ขึ้น

62

3.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตทับทิมสยาม 
06 อ าเภอขุขันธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ

9,900,000       9,900,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจร

63

4.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตทับทิมสยาม 
07 อ าเภอขุนหาญ  จงัหวดัศรีสะเกษ

9,900,000       9,900,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจร

10
โครงการยกระดับการศึกษาให้
ได้มาตรฐาน

3 17,460,000      17,460,000        
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งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
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5

1.ขับเคล่ือนพืน้ที่นวตักรรมการศึกษาจงัหวดัศรีสะ
เกษ

17,460,000      17,460,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพืน้ที่ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธกิารได้ประกาศจดัต้ังพืน้ที่
นวตักรรมการศึกษาน าร่อง จ านวน 6 พืน้ที่ใน 6
 ภูมิภาค จงัหวดัศรีสะเกษ (ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) เป็นโรงเรียนน าร่องพืน้ที่
นวตักรรมการศึกษาจงัหวดั ปรากฎอยูใ่น หมวด 
4 มาตรา 27 และมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. พืน้ที่
นวตักรรมการศึกษา พ.ศ.2562

4. อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และพัฒนา
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งยัง่ยนื

11

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟู และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งยัง่ยนื

4        3,720,000             700,000 3,020,000

81

1.ส่งเสริมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์(แบบ พพ.
1) ขนาด 6 x 8 เมตร จ านวน 2 แห่ง

700,000          700,000            เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
เกษตรกรในการสร้างอาชีพโดยการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพือ่เพิม่รายได้

121

2.ส่งเสริมและพัฒนาพืน้ที่สีเขียวจงัหวดัศรีสะเกษ 1,520,000       1,520,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธกุรรมไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจและเพิม่พืน้ที่สีเขียว โดยรณรงค์ปลูก
จติส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้
 ฟืน้ฟูทรัพยากรป่าไม้
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6

3.การบริหารจดัการจงัหวดัสะอาด แบบบูรณาการ 1,500,000              1,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
ระเบียบวนิัยการคัดแยกขยะมูลฝอยอยา่งถูกต้อง
และให้ความส าคัญเร่ืองปัญหาส่ิงแวดล้อม

12

การเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการน้ าเพือ่การพัฒนา
ที่ยัง่ยนื

4     234,296,800       105,390,000     128,906,800

53
1.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมห้วยพอก 
โรงพยาบาลกันทรลักษ์

25,590,000      25,590,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

52
2.การพัฒนาพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์
แหล่งน้ าสาธารณะ (หนองคณะ) วถิีชุมชนยัง่ยนื

27,800,000      27,800,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

80
3.แก้มลิงบ้านตามอญ หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยตามอญ 
อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ

1,121,800       1,121,800       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

69
5.แก้มลิงบ้านพะเนา ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับ
ทัน จงัหวดัศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ

17,000,000      17,000,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

72
6.แก้มลิงฮ่องบุญมี  พร้อมอาคารประกอบ  ต าบลทุ่ง
ไชย  อ าเภออุทุมพรพิสัย  จงัหวดัศรีสะเกษ

6,426,000       6,426,000       เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

91
7.ขุดลอกแหล่งน้ าบ้านเมืองแคนหมู่ที่ 1  ต าบล
เมืองแคน อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ

500,000          500,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

68

8.เพิม่ประสิทธภิาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ าบ้านหนอง
หวา้ พร้อมอาคารประกอบ ต าบลภูผาหมอก อ าเภอ
กันทรลักษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

15,000,000      15,000,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

71
9.แก้มลิงห่องร่องเรือ พร้อมอาคารประกอบ ต าบล
ทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ

9,750,000       9,750,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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70

10.แก้มลิงวงัมล พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 344,410 ลบ.ม.โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ ต าบลตาโกน  อ าเภอเมืองจนัทร์  จงัหวดั
ศรีสะเกษ

25,000,000      25,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

92

11.แก้มลิงหนองล าน้ าปะอาว พร้อมอาคารประกอบ
 ต าบลน้ าอ้อม  อ าเภอกันทรลักษ์  จงัหวดัศรีสะเกษ

10,000,000      10,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

93

12.แก้มลิงห้วยคล้า (บ้านห้วยสระภูม)ิ พร้อมอาคาร
ประกอบ ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกวา่ 140,000 ลบ.ม.
 ต าบลหัวเสือ  อ าเภอขุขันธ ์ จงัหวดัสรีสะเกษ

10,000,000      10,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

94
13.ขุดลอกแหล่งน้ าบ้านเมืองแคนหมู่ที่ 2 ระยะที่ 2
 ต าบลเมืองแคน อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ

500,000          500,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

95

14.เพิม่ประสิทธภิาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ าหนองส
อางค์พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาณดินขุด 
180,000  ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองปิงปอง ต าบล
ห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ

20,000,000      20,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

96

15.แก้มลิงหนองยาวพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณ
ดินขุด 0.055 ล้าน ลบ.ม. ต าบลท่าคล้อ อ าเภอ
เลญจลักษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

5,000,000       5,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

97
16.แก้มลิงหนองแวง พร้อมอาคารประกอบ ต าบล
บึงมะลู  อ าเภอกันทรลักษ์  จงัหวดัศรีสะเกษ

5,000,000       5,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

98

17แก้มลิงหนองโสนพร้อมอาคารประกอบ ต าบลพิง
พวย  อ าเภอศรีรัตนะ จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณดิน
ขุด 0.070 ล้าน ลบ.ม.

4,000,000       4,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่
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ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ
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งบประมำณที่
เห็นควร
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กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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99

18.เพิม่ประสิทธภิาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ าบ้านโศก
ขามป้อม (หนองเค็ง) พร้อมอาคารประกอบ ต าบลภู
ผาหมอก  อ าเภอกันทรลักษ์  จงัหวดัศรีสะเกษ

12,000,000      12,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

57

19.แก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณ
ขุดดิน 0.120.ล้าน ลบ.ม. ต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ

10,000,000      10,000,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

54

20.เพิม่ประสิทธภิาพการเก็บกักฝายบ้านตาเหมา 
ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกวา่ 240,000 ลบ.ม. ต าบลศรี
โพนงาม อ าเภอศรีรัตนะ จงัหวดัศรีสะเกษ

10,000,000      10,000,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

100
21.แก้มลิงหนองคณะ ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย ์
จงัหวดัศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ

8,500,000       8,500,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

101

22.แก้มลิงห้วยสะบ้าบ้านมะกรูด ต าบลค าเนียม 
อ าเภอกันทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ พร้อมอาคาร
ประกอบ

7,000,000       7,000,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

102

23.ซ่อมแซมอาคารระบายน้ าล้นอ่างเก็บน้ า
ห้วยก๊ากวา๊ก ต าบลลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรี
สะเกษ

4,109,000       4,109,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่

5. เสริมสร้างความมั่นคงและ
การค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน

13
โครงการป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อย

1       23,258,200          8,887,000       10,750,000        3,621,200
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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42

1.เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพืน้ที่อ าเภอ 390,000          390,000            เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวติให้ประชาชนในพืน้ที่ห่างไกลได้รับ
บริการของรัฐ

24
2.เพิม่ประสิทธภิาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ใน
การอ านวยความเป็นธรรม

655,000          655,000            เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

119

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยหมู่บ้าน จงัหวดัศรีสะ
เกษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10,000,000      10,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
ความรู้และฝึกภาคปฏิบัติกับ ชรบ. เพือ่ให้มี
จ านวนเพียงพอในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และปลอดภัยของหมู่บ้าน

36

4.เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย
ประชาชนด้านการข่าว จงัหวดัศรีสะเกษ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565	

1,680,000       1,680,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการเฝ้าและระวงัปัญหายาเสพติด

7

5.ขับเคล่ือนงานป้องกันและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพ
ติดพืน้วกิฤติ ต าบลมั่นคง(โดยด าเนินการตามรูปแบบ
เขินโมเดล)

3,000,000       3,000,000         เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
ความรู้และฝึกภาคปฏิบัติกับ ชรบ. เพือ่ให้มี
จ านวนเพียงพอในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และปลอดภัยของหมู่บ้าน

43

6.สานสัมพันธบ์้าน วดั โรงเรียน เพือ่ปรองดอง
สมานฉันท์ตามศาสตร์พระราชา

1,862,000       1,862,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพประชาชนโดยด าเนินการตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา

118

7.เพิม่ศักยภาพด้านการใช้เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ ใน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้น า
ชุมชน หมู่บ้าน อปพร.อาสาสมัคร และเครือข่าย
มูลนิธกิู้ชีพกู้ภัย

750,000          750,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนจติอาสา ในพืน้ที่จงัหวดั
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดศรีสะเกษ

23

8.อบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์
เตือนภัย”

1,300,000       1,300,000         เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
อาสาสมัครประชาชนจติอาสาลดความสูญเสีย
อยา่งมีประสิทธภิาพ

22

9.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวติ
ชุมชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ต าบลภูผา
หมอก อ าเภอกันทรลักษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

1,857,600       1,857,600       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจของ
หน่วยงานด าเนินการ

120

10.ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติของผู้
ร่วมพัฒนาชาติไทยตามแนวชายแดนจงัหวดัศรีสะเกษ

1,763,600       1,763,600       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจของ
หน่วยงานด าเนินการ

14

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดน และแนวระเบียง
เศรษฐกิจ

2        5,000,000          5,000,000

8

จดังานแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้าเชื่อมโยง
จงัหวดักับประเทศเพือ่นบ้าน

5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เครือข่ายทางการค้า การลงทุน เพิม่ช่องทาง
การตลาด สนับสนุนให้มูลค่าการค้าชายแดน
เพิม่ขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธก์ับประเทศ
เพือ่นบ้าน

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ    10,000,000     10,000,000
   658,815,200      326,811,200    317,258,000     14,746,000

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

รวมทัง้สิ้น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดศรีสะเกษ

3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -          -                         -   

          13,129,700                       -   

       -                         -          -                         -   

        135,520,000                       -   

        3           34,836,200        -                         -   

          17,222,700                       -   

        2           18,641,500        -                         -   

                      -                         -   

      16        453,142,300       11        233,792,200         5        219,350,100       -                        -   
          9,000,000           9,000,000

16      462,142,300       11      242,792,200       5        219,350,100       -     -                   

หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดยโสธร วงเงิน 242,570,200 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)
     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน1

4

ส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น วฒันธรรมประเพณี และการค้า 
การทอ่งเที่ยว

อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม         3           51,616,500

3 ยกระดับคุณภาพชีวติ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
มัน่คงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

        5           60,092,800

รวมทั้งหมด

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

        5

        32

          41,633,600

        299,799,400

        5           28,503,900

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม  4 ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        3         164,279,400

        1           32,975,000

        2             8,033,900

จังหวัดยโสธร

ยโสธร



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. ส่งเสริมเกษตรอินทรียค์รบ
วงจรและได้มาตรฐาน

1 1. โครงการสร้างกระแสการ
รับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนการเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรียแ์ละเศรษฐกิจ
พอเพียง

4 2,842,000       2,842,000         

กิจกรรมหลักที่ 1.1 รณรงค์และประชาสัมพันธ์
เกษตรอินทรียว์ถิียโสธร 
(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั)

1,374,000 1,374,000.00     เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างรายได้ให้ประชาชน
ในพืน้ที่

กิจกรรมหลักที่ 1.2 จดัต้ังและขับเคล่ือนโรงเรียน
เกษตรอินทรียว์ถิียโสธร

1,468,000 1,468,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์
อยา่งเป็นระบบ  ส่งเสริมอาชีพท าให้ประชาชนมี
รายได้เพืม่ขึ้น

2 2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์

4 5,650,700 4,143,100 1,507,600

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรียใ์ห้ได้มาตรฐาน (ส านักงาน
เกษตรจงัหวดั)

3,325,400 3,325,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เกษตรกรให้มีความรู้ในกระบวนการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรียใ์ห้ได้มาตรฐาน เพิม่พืน้ที่ในการ
ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย ์ลดต้นทุนการผลิตท า
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

ยโสธร   1/16



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมหลักที่ 2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย ์(สถานีพัฒนาที่ดิน
ยโสธร)

582,300             582,300 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการช่วยฟืน้ฟู
ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพ
เหมาะสมต่อการท าการเกษตร และสามารถใช้
ประโยชน์ได้อยา่งยัง่ยนืต่อไป

กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนา Smart Farmer 235,400 235,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาจาก
เกษตรแบบด้ังเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ การ
เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรพัฒนาไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธรุกิจเกษตร ท าให้มีรายได้
และคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 2.4 การจดัการดินปุย๋เพือ่ลดต้นทุน
การผลิตและเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร

1,022,400 1,022,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเกษตรกรสามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับการวเิคราะห์ดินเบือ้งต้น การ
ใช้ปุย๋มาประยกุต์ใช้ สามารถสร้างรายได้ท าให้มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 2.5 ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธภิาพ
การใช้น้ าในระดับไร่นา

485,200 485,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพการใช้น้ า และการให้น้ าแก่พืชด้วย
ระบบน้ าอยา่งถูกต้อง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เพิม่ขึ้นและมีคุณภาพชีวติที่ดี

6 3. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตตามระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื

4 26,194,500 15,716,400 10,478,100

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน
ในระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื
(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั)

13,313,600         13,313,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตพืชและสัตวเ์ศรษฐกิจตามความต้องการของ
ตลาด สร้างรายได้ให้ครอบครัว

ยโสธร   2/16



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ
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เห็นควร

สนับสนุนเกิน
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งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
การผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียย์โสธรขั้น
พืน้ฐาน (Yasothon Basic Organic Standard  
(Yaso BOS)
(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัยโสธร)

947,400 947,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์ั้นพืน้ฐาน

กิจกรรมหลักที่ 3.3 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย ์100 %  
 (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัยโสธร)

          687,400 687,400 เห็นควรสนับสนุน เพือ่เป็นการสร้างต้นแบบ
หมู่บ้านเกษตรอินทรีย ์สามารถเป็นต้นแบบน า
ร่องการท าเกษตรอินทรียใ์ห้กับหมู่บ้านแห่งอื่นได้

กิจกรรมหลักที่ 3.4 พัฒนาเกษตรครบวงจรในพืน้ที่
ที่มีศักยภาพ  (ส านักงานสหกรณ์จงัหวดั)

200,000             200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาต่อ
ยอดผลผลิตทางการเกษตร และเพิม่ศักยภาพ
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ท าให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 3.5 จดัต้ังกลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคเนื้อ
ในระบบประณีต (Intensive Farm) เพือ่เพิม่
ศักยภาพการผลิตและพัฒนาสู่ระบบโคเนื้ออินทรีย ์ 
(ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั)

5,533,600        5,533,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับการ
เล้ียงโคเนื้อสู่มาตรฐานและผลิตสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างอาชีพ
 สร้างรายได้ให้ประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 3.6 ส่งเสริมการเล้ียงไก่พืน้เมืองใน
ระบบการผลิตแบบปศุสัตวอ์ินทรีย ์(ส านักงานปศุ
สัตวจ์งัหวดั)

568,000             568,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่เป็นการสร้างฟาร์ม
ต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ สร้างอาชีพเสริม 
เพิม่รายได้ให้เกษตรกร

กิจกรรมหลักที่ 3.7 ยกระดับมาตรฐานการเล้ียงแม่
พันธุ์โคเนื้อเพือ่ผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพ (ส านักงานปศุ
สัตวจ์งัหวดั)

3,637,600        3,637,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลดต้นทุน
การผลิต เพิม่รายได้ให้ครัวเรือน
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กิจกรรมหลักที่ 3.8 ส่งเสริมการเล้ียงแม่แพะพันธุ์
เนื้อผลิตลูกแพะขุนเพือ่การส่งออก (ส านักงานปศุ
สัตวจ์งัหวดั)

1,306,900        1,306,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพทางเลือกเพือ่สร้างรายได้ให้ครัวเรือน

7 4. โครงการยกระดับการแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรียแ์ละ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์

4 2,936,900 1,792,900 1,144,000

กิจกรรมหลักที่ 4.1 เพิม่ประสิทธภิาพการแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย ์
(ส านักงานสหกรณ์จงัหวดั)

258,100             258,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพและพัฒนากระบวนการแปรรูปการ
ผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย/หอมมะลิอินทรีย ์ให้
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

กิจกรรมหลักที่ 4.2 ยกระดับการแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรียแ์ละเครือข่ายเกษตร
อินทรีย ์(ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั)

1,034,800          1,034,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรียใ์ห้มี
มูลค่าเพิม่ขึ้น สามารถแข่งขันทางการตลาดได้

กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรียโ์ดยใช้นวตักรรม 
(ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั)

1,144,000        1,144,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์ฉลากและบรรจภุัณฑ์ 
ให้มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถเพิม่ช่องทางการตลาด
สร้างรายได้เพิม่มากขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 4.4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
(วสิาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs/สถาบันเกษตรกร 
(ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั)

500,000             500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ศักยภาพในการพัฒนาทักษะในการประกอบ
ธรุกิจให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันทาง
การตลาดได้

8 5. โครงการเพิม่ศักยภาพและ
กลยทุธท์างการตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์

4

4,009,500 4,009,500
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ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมหลักที่ 5.1 เพิม่มูลค่าและช่องทางตลาด
สินค้าเกษตรอินทรียจ์งัหวดัยโสธร (ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดั)

4,009,500 4,009,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ขีด
ความสามารถด้านการตลาด ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรียเ์พิม่ขึ้น

2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วฒันธรรมประเพณี และการค้า
 การท่องเที่ยว

4 6. โครงการส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีตามวถิีอีสาน

4 14,400,000 9,000,000 5,400,000

กิจกรรมหลักที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัยโสธร)

4,400,000 4,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
พัฒนา ศิลปวฒันธรรมประเพณีในท้องถิ่น และ
ขับเคล่ือนการท่องเที่ยวเพือ่ให้เกิดมูลค่าเพิม่ทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 6.2 ส่งเสริมงานประเพณี 
(ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัยโสธร)

7,300,000 7,300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสืบสานงาน
ประเพณีที่ส าคัญของจงัหวดัให้เป็นที่รู้จกั
แพร่หลาย สามารถสร้างอาชีพและรายได้จาก
การท่องเที่ยวให้กับประชาชนในจงัหวดัได้มากขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 6.3 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
(ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัยโสธร)

1,000,000 1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปลูกฝัง
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา และ
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวติประจ าวนัท าให้คน
ในชุมชนอยูร่่วมกันอยา่งสงบสุข
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมหลักที่ 6.4 ประชาสัมพันธส่์งเสริม
วฒันธรรม ประเพณีตามวถิีอิสานและเกษตรอินทรีย์
 (ส านักงานประชาสัมพันธจ์งัหวดัยโสธร และ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัยโสธร)

1,700,000 1,700,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่เป็นการรักษา ส่งเสริม 
ต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าทาง
วฒันธรรมและเพิม่รายได้จากการท่องเที่ยว

5 7. โครงการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล

4 5,929,400 5,529,400 400,000

กิจกรรมหลักที่ 7.1 พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 
(ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัยโสธร)

       2,862,400          2,862,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพิม่ช่องทางการตลาด มี
รายได้เพิม่ขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 7.2 พัฒนาบรรจภุัณฑ์ OTOPและ 
Banner (ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัยโสธร)

850,500             850,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
OTOP ให้ผลิตและพัฒนาบรรจภุัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน ส่งผลให้จ าหน่ายได้ราคาที่สูงขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 7.3 การเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ทั้งในและต่างประเทศ (ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัยโสธร)

1,816,500 1,816,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค เพิม่ช่องทางการตลาด สร้างรายได้

กิจกรรมหลักที่ 7.4 ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวจงัหวดัยโสธร (ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัยโสธร)

400,000           400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพือ่ให้
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

9 8. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและโครงสร้างพืน้ฐาน
สนับสนุนการท่องเที่ยวและ
การค้า

4 279,470,000 149,750,000 129,720,000

กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง
เพือ่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
- แขวงทางหลวงยโสธร
- แขวงทางหลวงชนบทยโสธร

    249,400,000 149,750,000 99,650,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.1 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย ยส.3018 แยก ทล.292-บ้านโสกน้ า
ขาว อ.เมืองยโสธร,ทรายมูล,กุดชุม จ.ยโสธร

9,950,000                9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.2 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีตสาย ยส.2023 แยก ทล.23-บ้านท่าเยีย่ม
อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  ระยะทาง  2.000 กิโลเมตร

9,950,000                9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.3 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย ยส.4021 แยก ทล.2169-บ้านค าคร
ตา อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

9,950,000                9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.4 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  สาย ยส.4004 แยก ทล.2169 - บ้าน
ห้องแซง อ.ไทยเจริญ,เลิงนกทา จ.ยโสธร  ระยะทาง 
 2.000 กิโลเมตร

9,950,000                9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน
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ควำม
ส ำคัญ
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ยุทธ
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ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร
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กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.5 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย ยส.3001 แยก ทล.212-บ้านป่าชาด
 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ระยะทาง  2.000 กิโลเมตร

9,950,000                9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.6 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  สาย ยส.2015 แยก ทล.23 - บ้านปอ
แดง  อ.ค าเขื่อนแก้ว,มหาชนะชัย  จ.ยโสธร  
ระยะทาง  2.000 กิโลเมตร

9,950,000              9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.7 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  สาย ยส.2022 แยก ทล.23 – บ้าน
ทรายมูล อ.เมืองยโสธร,ทรายมูล  จ.ยโสธร  
ระยะทาง  2.000 กิโลเมตร

9,950,000              9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.8 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย ยส.3009 แยก ทล.212 – บ้านค า
เตย อ.เลิงนกทา,ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  ระยะทาง  
2.000 กิโลเมตร

9,950,000              9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.9 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย ยส.5034 แยก ทช.ยส.2002-บ้าน
ท่าลาด อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร ระยะทาง  2.000 กิโลเมตร

9,950,000              9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.10 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย ยส.4019 แยก ทล.2169-บ้านสร้าง
ช้าง อ.กุดชุม,ทรายมูล จ.ยโสธร ระยะทาง  2.000 
กิโลเมตร

9,950,000              9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน
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ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.11 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  สาย ยส.3012 แยก ทล.202-บ้านทราย
มูล อ.ป่าต้ิว,เมืองยโสธร,ทรายมูล จ.ยโสธร  
ระยะทาง  2.000  กิโลเมตร

9,950,000              9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.12 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  สาย ยส.3003 แยก ทล.202-บ้านสวาท
 อ.ป่าต้ิวไทยเจริญ, เลิงนกทา จ.ยโสธร ระยะทาง  
2.000 กิโลเมตร

9,950,000              9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.13 : งานปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น ากลับมาใช้ใหม่ ทางหลวง
หมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร – 
บ้านยอ่ ระหวา่ง กม.186+000 – กม.188+840

30,000,000              30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.14 : งานปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น ากลับมาใช้ใหม่ ทางหลวง
หมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านยอ่-
บ้านสวน ตอน 1 ระหวา่ง กม.190+000-กม
192+830

30,000,000              30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.15 : งานปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น ากลับมาใช้ใหม่ ทางหลวง
หมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านยอ่- 
บ้านสวน ตอน 2 ระหวา่ง กม.194+000-กม 
199+500 (RT.)

30,000,000              30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน
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ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.16 : งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทาง
หลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0100 ตอน พล
ไว-แข้โพนเมือง ระหวา่ง กม.0+000-กม.35+200 
(เป็นช่วง ๆ)

20,000,000            20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.17 : งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทาง
หลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยาง
เฌอ -มหาชนะชัย ระหวา่ง กม.77+575 – กม.
88+139 (เป็นช่วง ๆ)

10,000,000              10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.1.18 : งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทาง
หลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0100 ตอน 
ยโสธร- กุดชุม ระหวา่ง กม.26+700-กม.37+241 
(เป็นช่วง ๆ)

10,000,000            10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 8.2 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธเ์ข้า
สู่แหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลจราจร
- แขวงทางหลวงยโสธร

20,000,000 20,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.2.1 : งานป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลจราจรทางหลวงหมายเลข
 23 ตอนควบคุม 0401 ตอนเสลภูมิ - ยโสธร 
ระหวา่ง กม.173+330 กม.175+852 (เป็นช่วง ๆ)

20,000,000       20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาทาง
หลวงให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยมากยิง่ขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 8.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

10,070,000       10,070,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.3.1 : ปรับปรุงภูมิทัศน์วดัมหาธาตุ
(พระอารามหลวง) อ าเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร

8,070,000        8,070,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาให้มีความสวยงาม มีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น

กิจกรรมยอ่ยที่ 8.3.2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบสถ์
ไม้วดัอัครเทวดามีคาแอล (ซ่งแย)้ อ าเภอไทยเจริญ 
จงัหวดัยโสธร ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะและซ่อม
เสริมถนนทางเข้าโบสถ์ฯ

2,000,000        2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

3. ยกระดับคุณภาพชีวติ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความมั่นคงของครอบครัว 
ชุมชนและสังคม

10 9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชนให้ยัง่ยนื
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

4 21,608,000 4,385,300 17,222,700

กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่การ
มีงานท าและคุณภาพชีวติที่ดี
(ส านักงานแรงงานจงัหวดัยโสธร)

4,385,300 4,385,300 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถสร้าง
งานสร้างรายได้เพิม่ขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 9.2 พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจ์งัหวดัยโสธร)

      14,722,700       14,722,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลดความ
เหล่ือมล้ าในชุมชน ครัวเรือนพึง่พาตนเองได้ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมหลักที่ 9.3 เตรียมความพร้อมคนทุกวยั 
ร่วมสร้างสังคมไทยสูงวยัอยา่งมีพฤฒพลัง 
(ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จงัหวดัยโสธร)

2,500,000        2,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างกลไกที่
ส าคัญในชุมชนให้มีระบบการดูแล การบริการที่
ตอบสนองต่อผู้สูงอายใุนพืน้ที่

11

10. โครงการเพิม่ศักยภาพใน
การรักษาความมั่นคงภายใน
และความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

4 10,993,800 10,993,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการควบคุม
ปัญหายาเสพติดในพืน้ที่จงัหวดั ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 10.1 ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
แบบครบวงจร 
- ศูนยอ์ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จงัหวดัยโสธร

       7,552,200        7,552,200

กิจกรรมหลักที่ 10.2 การเพิม่ประสิทธภิาพการ
รักษาความปลอดภัยในพืน้ที่
- ที่ท าการปกครองจงัหวดั

1,122,000              1,122,000

กิจกรรมหลักที่ 10.3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
- ต ารวจภูธรจงัหวดัยโสธร

1,149,700              1,149,700

กิจกรรมหลักที่ 10.4 ยติุธรรมจงัหวดัพบประชาชน 
9 อ าเภอ
- ส านักงานยติุธรรมจงัหวดัยโสธร

102,500                    102,500

กิจกรรมหลักที่ 10.5 สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่
การอ านวยความยติุธรรมในชุมชนอยา่งยัง่ยนื
- ส านักงานยติุธรรมจงัหวดัยโสธร

617,400                    617,400
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมหลักที่ 10.6 การเสริมสร้างความปรองดอง
และความสมานฉันท์ในชาติ
- กอ.รมน.จงัหวดั ย.ส.

450,000           450,000

12

11. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

4 17,587,400       17,587,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม กีฬา
 และทักษะอาชีพ เพือ่คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 11.1 ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัยโสธร)

      17,587,400       17,587,400

14
12. โครงการ 1 อ าเภอ  5 
อาชีพอิสระ

4 6,255,000 6,255,000

กิจกรรมหลัก 12.1 : 1 อ าเภอ  5 อาชีพอิสระ
- ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวดัยโสธร

6,255,000        6,255,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
พึง่พาตนเองได้

15

13. โครงการมหัศจรรย ์1,000 
วนัแรกแห่งชีวติและเด็กปฐมวยั 
เพือ่เด็กยโสธรพัฒนาการสมวยั 
IQ ดี

4 3,648,600 3,648,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ท าให้เด็กมีพัฒนาการสมวยั IQ 
และ EQ ดี

กิจกรรมหลัก 13.1 : มหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่ง
ชีวติและเด็กปฐมวยั เพือ่เด็กยโสธรพัฒนาการสมวยั 
IQ ดี
- ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร

3,648,600 3,648,600

4. อนุรักษ์ ฟืน้ฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

3 14. โครงการบริหารจดัการน้ า
แบบบูรณาการ

4 32,975,000 32,975,000

กิจกรรมหลัก 14.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 
และอุปโภคบริโภค 
(โครงการชลประทานจงัหวดัยโสธร)

32,975,000 32,975,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธภิาพ
การบริหารจดัการน้ าอยา่งบูรณาการ เกษตรกรมี
แหล่งน้ าที่เพียงพอต่อการท าการเกษตร สามารถ
เพิม่ผลผลิตและมีรายได้เพิม่ขึ้น

13 15. โครงการการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

4 3,899,600 3,899,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ที่
**ข้อสังเกต กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุทางการเกษตร 
(517,750 บาท) และกิจกรรมจดัหากล้าไม้
เศรษฐกิจ (2,070,000 บาท) ให้ใช้งบประมาณ
ปกติของหน่วยงาน

กิจกรรมหลัก 15.1 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการ
บ ารุงรักษา 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัยโสธร

3,372,800        3,372,800

กิจกรรมหลัก 15.2 อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- ส านักงานจงัหวดัยโสธร

50,000            50,000

กิจกรรมหลัก 15.3 เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- กอ.รมน.จงัหวดัยโสธร

176,800           176,800
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมหลัก 15.4 ผลิตและเผยแพร่ส่ือ
ประชาสัมพันธท์างส่ือโซเซียล 
- ส านักงานประชาสัมพันธจ์งัหวดัยโสธร

          200,000           200,000

กิจกรรมหลัก 15.5 เพือ่ประชาสัมพันธอ์นุรักษ์ ฟืน้ฟู
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
- ส านักงานประชาสัมพันธจ์งัหวดัยโสธร

100,000           100,000

16
16. โครงการบริหารจดั
การพลังงานเพือ่ความยัง่ยนื

4 14,741,900 14,741,900

กิจกรรมหลัก 16.1 ส่งเสริมระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานทดแทน

      12,908,000       12,908,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพือ่การเกษตร ให้
พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้ประโยชน์ ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการ
**ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้
ประโยชน์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมหลัก 16.2 ส่งเสริมระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตยแ์บบเคล่ือนที่

1,000,000        1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากท าให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพือ่การเกษตร อุปโภคบริโภคเพียงพอ ให้
พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้ประโยชน์ ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการ
**ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการใช้
ประโยชน์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดยโสธร

กิจกรรมหลัก 16.3 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP 
พลังงาน

833,900           833,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพสินค้า OTOP พลังงานชุมชน เพือ่ให้
ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ        9,000,000          9,000,000
   462,142,300      242,792,200    219,350,100                 -   

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น

ยโสธร   16/16



จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

        2           11,873,900         1             5,084,500

                      -                         -   

        3             7,660,000        -                         -   

          47,400,000                       -   

        7           21,439,000         1             3,100,000

        129,000,000                       -   

        1             3,151,500         2             6,553,920
                      -                         -   

      28        467,860,850       11        232,598,030       13        220,524,400         4          14,738,420
          8,000,000           8,000,000

28      475,860,850       11      240,598,030       13      220,524,400       4        14,738,420         
หมายเหตุ : 1. การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดอ านาจเจริญ   วงเงิน 197,980,800 บาท (รวมงบบริหารงานฯ)

     2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ไม่รวมงบบริหารงานฯ)

การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอนิทรีย ์สินค้า
เกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

การส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกจิ การค้า การลงทุนของจงัหวัด 
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แกชุ่มชนให้สามารถแขง่ขนัได้

การบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ปา่ ดิน น  า และ
พลังงาน เพื่อการอนรัุกษแ์ละใช้ประโยชนท์ี่สมดุล ยัง่ยืน

การพัฒนาคน ชุมชน และการจดัการภาครัฐ ให้มีคุณภาพ มัน่คง 
เขม้แขง็ และทันสมัย

          43,807,780

        164,610,500

        51

4         4           19,058,570

3       10         240,384,000

รวมทั้งหมด

        8

        62

          26,849,380

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565

รวม  4  ประเด็นกำรพัฒนำ

จังหวัดอ ำนำจเจรญิ

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร

        3         109,550,500

        1             9,353,150

        2           86,845,000

อ านาจเจริญ



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. การพัฒนาการผลิตและเพิม่
มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย ์
สินค้าเกษตรปลอดภัย และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรียแ์ละ
สินค้าเกษตรปลอดภัยเพือ่ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ

2 13,242,600 13,242,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
จงัหวดัอ านาจเจริญให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย ์เกษตรปลอดภัย ที่สร้างมูลค่าให้
จงัหวดั

กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
หอมมะลิ

8,391,500 8,391,500

กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมัน
ส าปะหลัง

2,300,000       2,300,000

กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สมุนไพร

1,500,000       1,500,000

กิจกรรมหลักที่ 4  :  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพโค-
กระบือ

1,051,100 1,051,100

2 โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่มือ
อาชีพ โดยระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

2        7,594,780          7,594,780 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภาค
การเกษตรให้เกิดความสมดุลอยา่งยัง่ยนืมาก
ยิง่ขึ น เพือ่ให้เกษตรกรสามารถพึง่พาตนเองได้
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลักที่ 1 : สนับสนุนการท าเกษตรกรรม
ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

968,200 968,200

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

อ านาจเจริญ   1/20



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมการเลี ยงสัตวน์  าแบบ
เกษตรผสมผสานด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2,800,000       2,800,000

กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมการแปรรูปปลาเพือ่
การค้า

268,000          268,000

กิจกรรมหลักที่ 4  :  การพัฒนาการผลิตโคเนื อใน
พื นที่เกษตรกรรมยัง่ยนื

2,398,400 2,398,400

กิจกรรมหลักที่ 5 : ส่งเสริมการแปรรูปโคเนื อเพือ่
การค้า

160,180          160,180

กิจกรรมหลักที่ 6  :  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ผสมผสานในสวนยางพารา

1,000,000 1,000,000

3 โครงการส่งเสริมการให้บริการ
นวดไทยและสปา ส าหรับศูนย์
เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวติและการแปรรูปพืช
สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

2        5,084,500 5,084,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมผู้ให้บริการนวดไทย
และสปา ส าหรับศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวติ 56 แห่ง

1,224,000 1,224,000

กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาศักยภาพโรงแปรรูป
สมุนไพร อ าเภอชานุมาน

3,860,500       3,860,500

อ านาจเจริญ   2/20



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

4 โครงการส่งเสริมการปลูกและ
แปรรูปสมุนไพรกระชายขาว
และขิง เพือ่เพิม่มูลค่า เพิม่
รายได้เกษตรกร และต้านโควดิ-
19

2        1,682,000          1,682,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ เพิม่
ศักยภาพการผลิตและแปรรูปสมุนไพรของศูนย์
แพทยแ์ผนไทยพนา และเพิม่มูลค่าให้กับ
สมุนไพรกระชายขาวและขิง

กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาแปลงน าร่องปลูกกระชาย
ขาว และขิง

971,000 971,000

กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาการแปรรูป/ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากกระชายขาวและขิง

711,000          711,000

5 โครงการพัฒนาข้าวสินเหล็ก
อินทรีย ์เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่
เกษตรกร ระยะที่ 1

2        3,700,000          3,700,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการน า
ผลงานวจิยัข้าวสินเหล็กพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย ์และเป็นการเพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกร
ในการปลูกข้าวสินเหล็กตามนโยบายตลาดน า
การผลิต

กิจกรรมหลักที่ 1 : การส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวสิน
เหล็ก เพือ่เพิม่ผลผลิตต่อไร่

2,000,000 2,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2 : น างานวจิยัข้าวสินเหล็กมา
ส่งเสริมให้เกษตรกรในเชิงพาณิชย์

200,000          200,000

กิจกรรมหลักที่ 3 : การส่งเสริมการใช้เทคโนโลย ี
เคร่ืองอบลดความชื นในข้าว

1,000,000       1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4  : ส่งเสริมและพัฒนาตลาดข้าวสิน
เหล็กจงัหวดัอ านาจเจริญ

500,000 500,000

อ านาจเจริญ   3/20



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

15 โครงการส่งเสริมและเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตผักอินทรีย์

2        5,515,400        5,515,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ศักยภาพและยกระดับการผลิตพืชผักอินทรีย ์
เพือ่เพิม่พื นที่ในการผลิตพืชผักอินทรียใ์ห้
เพียงพอต่อการบริโภคและจ าหน่าย
**ข้อสังเกต ควรมีหนังสือยนิยอมจากกลุ่มฯ ใน
การดูแลรักษาโรงเรือนฯ หลังจากโครงการแล้ว
เสร็จ เพือ่ให้โครงการเกิดความยัง่ยนื

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิม่ประสิทธภิาพการ
ผลิตผักอินทรีย์

5,515,400 5,515,400

16 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกใหม่เพือ่เศรษฐกิจที่
เข้มแข็ง

2        6,358,500        6,358,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรได้ปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ใน
การเสริมสร้างรายได้ และส่งเสริมให้เกษตรกรมี
องค์ความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ในพื นที่

กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมปลูกมะม่วงน  าดอกไม้สี
ทอง

3,544,900 3,544,900 **ข้อสังเกต กิจกรรมวสัดุการเกษตร (ปัจจยัการ
ผลิต) 2,703,000 บาท ให้ใช้งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ 
(ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)

       2,813,600        2,813,600 **ข้อสังเกต กิจกรรมวสัดุการเกษตร (ปัจจยัการ
ผลิต) 2,592,000 บาท ให้ใช้งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

17 โครงการส่งเสริมการผลิตการ
แปรรูปและการตลาด สินค้า
เกษตรปลอดภัยของสมาชิก
สถาบันเกษตรกร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2           630,000             630,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาดแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรให้สามารถ
พึง่พาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กิจกรรมหลักที่ 1 : การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เนื อสัตว์

500,000 500,000

กิจกรรมหลักที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การบรรจภุัณฑ์ และด้านการตลาดผลิตภัณฑ์จาก
การแปรรูปเนื อสัตว์

          130,000             130,000

2. การส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจการค้า การลงทุนของ
จงัหวดั เพือ่สร้างอาชีพและ
รายได้แก่ชุมชนให้สามารถ
แข่งขันได้

6 โครงการส่งเสริมประเพณีและ
วฒันธรรมจงัหวดัอ านาจเจริญ

2        6,000,000          6,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
บุคลากรและยกระดับกิจกรรม ประเพณี
วฒันธรรม การท่องเที่ยวของจงัหวดัอ านาจเจริญ
ให้โดดเด่น เผยแพร่ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร
 และกระตุ้นการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลักที่ 1 : ประเพณีแห่ยกัษ์คุอัตลักษณ์
จงัหวดัอ านาจเจริญ

2,500,000 2,500,000

กิจกรรมหลักที่ 2 : ประเพณีไขประตูเล้า เวา๋ผู้ไท
บ้านค าเดือย

2,000,000       2,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

กิจกรรมหลักที่ 3 : ประเพณีบุญคูนลานสืบสาน
วฒันธรรมอ าเภอลืออ านาจ

1,500,000       1,500,000

8 โครงการพัฒนา ปรับปรุง
เส้นทางเพือ่สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน 
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตร
และการท่องเที่ยว

2     148,400,000       101,000,000       47,400,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
บูรณะซ่อมแซมถนนโครงข่ายเส้นทางสายรองใน
พื นที่จงัหวดัให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการค้า
ชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยว  
เชื่อมโยงพื นที่ชุมชน กับเส้นทางหลัก เพิม่
ศักยภาพการค้า การลงทุนในกลุ่มจงัหวดัและ
ประเทศเพือ่นบ้าน และเพือ่ให้การสัญจร ขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ตลอดจนสินค้าอุปโภค
บริโภค ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ประหยดั

กิจกรรมหลักที่ 1 : ก่อสร้างขยายผิวจราจรและไหล่
ทางและอ านวยความปลอดภัย สาย อจ 3006 แยก
 ทล 202 – อ าเภอชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดั
อ านาจเจริญ  ระยะทาง  4.500 กม.

38,500,000 38,500,000

กิจกรรมหลักที่ 2 : ก่อสร้างขยายผิวจราจรและไหล่
ทางและอ านวยความปลอดภัย สาย อจ 3002 แยก
 ทล 202 – อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม
 จงัหวดัอ านาจเจริญ ระยะทาง  4.500 กม.

38,500,000      38,500,000        

กิจกรรมหลักที่ 3 : ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย อจ. 3001 แยก ทล.202 – บ้านไร่
สีสุก อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ ระยะทาง 
6.000 กม.

24,000,000      24,000,000        
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

กิจกรรมหลักที่ 4 : งานขยายทางเป็น 4 ช่องจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 2377 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 นาไร่ใหญ่ - เสนางคนิคม ระหวา่ง กม.0+000 - 
กม.1+280 ระยะทาง 1.080 กม.

20,000,000      20,000,000      

กิจกรรมหลักที่ 5 : ปรับปรุงถนนยา่นชุมชน สาย อจ
 4011  แยก ทล. 2134 – บ้านโปโล อ าเภอลือ
อ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ระยะทาง 1.880 กม.

27,400,000      27,400,000      

10 โครงการปัน่จกัรยานท่องเที่ยว
อ านาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร 
7 เส้นทาง 7 อ าเภอ

2        3,500,000        3,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการเพือ่การท่องเที่ยวส าหรับ
เยาวชนและประชาชนทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมและประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยว และสร้างเส้นทางขี่จกัรยานเพือ่การ
ท่องเที่ยวในจงัหวดั

กิจกรรมหลักที่ 1 : การส่งเสริมเทศกาลปัน่จกัรยาน
ขึ นวนอุทยานภูสิงห-์ภูผาผึ ง เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

500,000 500,000

กิจกรรมหลักที่ 2 : การส่งเสริมเทศกาลปัน่จกัรยาน 
เพือ่สุขภาพและประชาสัมพันธเ์ส้นทางท่องเที่ยว
โบราณสถานเสมาพันปี

500,000          500,000          

กิจกรรมหลักที่ 3 : การส่งเสริมเทศกาลปัน่จกัรยาน 
เพือ่สุขภาพและประชาสัมพันธเ์ส้นทางท่องเที่ยว 
หัตถกรรมพื นเมือง ผ้าลายขิต

500,000          500,000          

กิจกรรมหลักที่ 4 : การส่งเสริมเทศกาลปัน่จกัรยาน 
เพือ่สุขภาพและประชาสัมพันธเ์ส้นทางท่องเที่ยวเชิง
ธรรมะ ไหวพ้ระเหลาเทพนิมิต

500,000          500,000          
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

กิจกรรมหลักที่ 5 : การส่งเสริมเทศกาลปัน่จกัรยาน 
เพือ่สุขภาพและประชาสัมพันธเ์ส้นทางท่องเที่ยวภู
พนมดี  เจดียห์ินพันล้านก้อน

500,000 500,000

กิจกรรมหลักที่ 6 : การส่งเสริมเทศกาลปัน่จกัรยาน 
เพือ่สุขภาพและประชาสัมพันธเ์ส้นทางท่องเที่ยว 
อ่างเก็บน  าห้วยหินกอง

500,000 500,000

กิจกรรมหลักที่ 7 : การส่งเสริมเทศกาลปัน่จกัรยาน 
เพือ่สุขภาพและประชาสัมพันธเ์ส้นทางท่องเที่ยวชม
เมืองยกัษ์คุ ชานุมาน

500,000 500,000

11 โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลย ี
ก้าวสู่ตลาดยคุใหม่

2        2,550,500          2,550,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ทักษะ
ความรู้ความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ในการใช้ E-Commerce Application เพิม่
ช่องทางการตลาดในรูปแบบ Digital Marketing

กิจกรรมหลักที่ 1 : อบรมพัฒนาทักษะผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการด้านการใช้ Application Online 
และการบริหารสินค้า

265,875 265,875

กิจกรรมหลักที่ 2 : จดุประกายความคิดสู่ธรุกิจ
สร้างสรรค์จากผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
ด้วยระบบ Online

284,625          284,625            

กิจกรรมหลักที่ 3 : จา้งเหมาจดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธท์างออนไลน์ (Video clip) เพือ่
ส่งเสริมการตลาดสินค้าจงัหวดัอ านาจเจริญ

500,000          500,000            

กิจกรรมหลักที่ 4 : จดัแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน/OTOP ในต่างจงัหวดั

1,500,000       1,500,000         
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

18 โครงการจดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธก์ารให้บริการ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

2        1,000,000        1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวเชิงประเพณีและ
วฒันธรรม มีกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปี น าไปสู่
การเพิม่รายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่ขึ น

กิจกรรมหลักที่ 1 : ออกแบบและจดัท าส่ือปฏิทิน
ท่องเที่ยวจงัหวดัอ านาจเจริญ

200,000 200,000

กิจกรรมหลักที่ 2 : ออกแบบและผลิตส่ือวดีีทัศน์
ท่องเที่ยวของจงัหวดัอ านาจเจริญ โดยใช้โซเชียล 
มีเดีย (Social Media)

500,000          500,000          

กิจกรรมหลักที่ 3 : ออกแบบและผลิตส่ือส่ิงพิมพ์พ๊
อกเกตไกด์ แผ่นพับ เพือ่การท่องเที่ยวจงัหวดั
อ านาจเจริญ

300,000          300,000          

19 โครงการปรับปรุงตล่ิงคอนกรีต
หินเรียงยาแนว แหล่งท่องเที่ยว
อ่างเก็บน  าห้วยสีโท   วนอุทยาน
 ภูสิงห-์ภูผาผึ ง จงัหวดั
อ านาจเจริญ

2        3,160,000        3,160,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว
ในเมืองรอง ไม่ให้เป็นเมืองผ่านตามนโยบาย
รัฐบาล สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด

กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงคันตล่ิงคอนกรีตหินเรียงยา
แนวแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน  าห้วยสีโท

3,160,000 3,160,000
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ควรสนับสนุน
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งบประมำณที่
เห็นควร
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กรอบวงเงนิ 
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3. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
 ป่า ดิน น  า และพลังงาน เพือ่
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่
สมดุล ยัง่ยนื

7 โครงการบริหารจดัการน  าทั ง
ระบบเพือ่ความ มั่นคง 
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติ

5     207,300,000         78,300,000     129,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัหา 
ปรับปรุง พัฒนา แหล่งน  า และก่อสร้างระบบ
ชลประทานให้ครอบคลุมทั่วถึงและเพิม่มากขึ น 
ต่อยอดงานพัฒนาแหล่งน  าและระบบชลประทาน
ให้เต็มประสิทธภิาพ และเพิม่ผลผลิตและ
คุณภาพข้าวหอมมะลิ

กิจกรรมหลักที่ 1 : งานก่อสร้างฝายห้วยหินกอง 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านหินกอง ต าบลนาหวา้ 
อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ

7,300,000 7,300,000

กิจกรรมหลักที่ 2 : งานก่อสร้างฝายห้วยคันแท 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านภูดานกอย ต าบลค า
โพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ

7,500,000       7,500,000         

กิจกรรมหลักที่ 3 : งานขยายเขตพื นที่ชลประทาน 
สถานีสูบน  าบ้านกุดตากล้า ต าบลนาวงั อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,800,000       6,800,000       

กิจกรรมหลักที่ 4 : งานขยายเขตพื นที่ชลประทาน 
สถานีสูบน  าบ้านหนองด่ัง ต าบลจานลาน อ าเภอพนา
 จงัหวดัอ านาจเจริญ

7,500,000       7,500,000       
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ควำม
ส ำคัญ
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ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร
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กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2
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เห็นควร
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กิจกรรมหลักที่ 5 : งานก่อสร้างฝายห้วยม่วง พร้อม
ระบบชลประทาน บ้านสามแยก ต าบลค าโพน 
อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,500,000       6,500,000       

กิจกรรมหลักที่ 6 : งานก่อสร้างฝายห้วยไห พร้อม
ระบบชลประทาน บ้านโคกกลาง หมู่ที่15 ต าบลไม้
กลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,500,000       6,500,000         

กิจกรรมหลักที่ 7 : งานขยายเขตพื นที่ชลประทาน 
สถานีสูบน  าบ้านโนนหนามแท่ง ต าบลนาเวยีง 
อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ

7,500,000       7,500,000       

กิจกรรมหลักที่ 8 : งานขยายเขตพื นที่ชลประทาน 
สถานีสูบน  าบ้านนาสีดา (1) ต าบลชานุมาน อ าเภอ
ชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ

7,000,000       7,000,000       

กิจกรรมหลักที่ 9 : งานขยายเขตพื นที่ชลประทาน 
สถานีสูบน  าบ้านนิคมแปลง 1 ต าบลชานุมาน 
อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ

7,500,000       7,500,000       

กิจกรรมหลักที่ 10 : งานก่อสร้างฝายห้วยยาง 
(ตอนบน) พร้อมระบบชลประทาน บ้านม่วงสวาสด์ิ 
ต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ

5,800,000       5,800,000         

กิจกรรมหลักที่ 11 : งานก่อสร้างฝายห้วยโพธิ์ 
(ตอนบน) พร้อมระบบชลประทาน บ้านเปือย หมู่ที่ 
9 ต าบลเปือย อ าเภอลืออ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ

7,500,000       7,500,000         

กิจกรรมหลักที่ 12 : งานก่อสร้างฝายห้วยไผ่ พร้อม
ระบบชลประทาน บ้านวงัแคน ต าบลกุดปลาดุก 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,300,000       6,300,000         
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ
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ยุทธ
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ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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กิจกรรมหลักที่ 13 : งานขยายเขตพื นที่ชลประทาน
 สถานีสูบน  าบ้านหนองปลิง 2 ระยะที่ 2 ต าบลดอน
เมย อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,500,000       6,500,000       

กิจกรรมหลักที่ 14 : งานก่อสร้างฝายหนองจกิ 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านเสารีก หมู่ที่ 2 ต าบล
พระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,200,000       6,200,000         

กิจกรรมหลักที่ 15 : งานก่อสร้างฝายห้วยโพธิ์ 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านนาหวา้ ต าบลโนนโพธิ์
 อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ

7,500,000       7,500,000       

กิจกรรมหลักที่ 16 : งานก่อสร้างฝายห้วยงูเหลือม 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านโคกกลาง ต าบลไม้
กลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,200,000       6,200,000         

กิจกรรมหลักที่ 17 : งานก่อสร้างฝายห้วยสร้างหวา้
 พร้อมระบบชลประทาน บ้านเสารีก ต าบลพระ
เหลา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,500,000       6,500,000       

กิจกรรมหลักที่ 18 : งานก่อสร้างฝายห้วยยาง 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านดอนคึม ต าบลพนา 
อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ

5,800,000       5,800,000         

กิจกรรมหลักที่ 19 : งานก่อสร้างฝายร่องหวาย 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านนาฝาง ต าบลห้วย 
อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,200,000       6,200,000         

กิจกรรมหลักที่ 20 : งานขยายเขตพื นที่ชลประทาน
 สถานีสูบน  าบ้านโคกเจริญ ต าบลโคกสาร อ าเภอ
ชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ

7,000,000       7,000,000       
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ควำม
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กิจกรรมหลักที่ 21 : งานขยายเขตพื นที่ชลประทาน
 สถานีสูบน  าบ้านหนองเทา (1) ต าบลจกิดู่ อ าเภอ
หัวตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,800,000       6,800,000       

กิจกรรมหลักที่ 22 : งานขยายเขตพื นที่ชลประทาน
 สถานีสูบน  าบ้านจกิดู่ ต าบลจกิดู่ อ าเภอหัวตะพาน 
จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,500,000       6,500,000       

กิจกรรมหลักที่ 23 : งานขยายเขตพื นที่ชลประทาน
 สถานีสูบน  าบ้านดอนชาด ต าบลห้วย อ าเภอปทุม
ราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ

7,000,000       7,000,000       

กิจกรรมหลักที่ 24 : งานก่อสร้างฝายห้วยวงัแสง 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านจกิดู่ ต าบลจกิดู่ 
อ าเภอหัวตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,500,000       6,500,000         

กิจกรรมหลักที่ 25 : งานก่อสร้างฝายห้วยวงัแสง 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านโนนผักหวาน ต าบล
จกิดู่ อ าเภอหัวตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,500,000       6,500,000         

กิจกรรมหลักที่ 26 : งานก่อสร้างฝายห้วยบ่อ พร้อม
ระบบชลประทาน บ้านไม้กลอน ต าบลไม้กลอน 
อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,200,000       6,200,000       

กิจกรรมหลักที่ 27 : งานก่อสร้างฝายห้วยหินลาด 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านหัวภู ต าบลนาแต้ 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,500,000       6,500,000       

กิจกรรมหลักที่ 28 : งานก่อสร้างฝายห้วยยาง 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านวงัแคน หมู่ที่ 3 ต าบล
กุดปลาดุก อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดั
อ านาจเจริญ

6,500,000       6,500,000       
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งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

กิจกรรมหลักที่ 29 : งานก่อสร้างฝายห้วยหินฮาว 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านโปร่งหิน หมู่ที่ 5 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,500,000       6,500,000       

กิจกรรมหลักที่ 30 : งานก่อสร้างฝายห้วยดูน พร้อม
ระบบชลประทาน บ้านหนองนกหอ หมู่ที่ 2 ต าบล
ดงมะยาง อ าเภอลืออ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,500,000       6,500,000       

กิจกรรมหลักที่ 31 : งานก่อสร้างฝายห้วยสะเดา 
พร้อมระบบชลประทาน บ้านแย หมู่ที่ 6 ต าบลดง
มะยาง อ าเภอลืออ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ

6,200,000       6,200,000       

9 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน เพือ่เป็นต้นแบบของ
การใช้พลังงานสะอาด 

5        3,100,000        3,100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตยใ์ห้กับ
ศาลากลางจงัหวดัอ านาจเจริญ

กิจกรรมหลัก : ติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยบ์นหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดก าลัง
 ติดตั งรวมไม่น้อยกวา่ 40 กิโลวตัต์

3,100,000 3,100,000

อ านาจเจริญ   14/20



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

12 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติจาก
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
จงัหวดัอ านาจเจริญ

5        8,545,000          8,545,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการน าแนวทาง
พระราชด าริในพระบาท สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
รัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการอนุรักษ์ 
ป้องกัน ฟืน้ฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยมีประชาชนใน
พื นที่จงัหวดัอ านาจเจริญ เครือข่ายป่าชุมชน 
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
ประโยชน์

กิจกรรมหลักที่ 1 : คืนแหล่งอาหารสู่ป่า คืนคลังยาสู่
แผ่นดิน

5,545,000 5,545,000

กิจกรรมหลักที่ 2 : สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน
ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริในพื นที่จงัหวดั
อ านาจเจริญ

       3,000,000          3,000,000

13 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษา ฟืน้ฟูป่าต้นน  า
จงัหวดัอ านาจเจริญ

5        5,440,000        5,440,000 เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจากเปน็การบ ารุงรักษาปลูก
ปา่ในพื นที่ 2,000 ไร่ ใหม้ีความอุดมสมบรูณ์ สร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงั และ
จัดท าแนวปอ้งกันไฟปา่ โดยมีประชาชนในพื นที่
จังหวดัอ านาจเจริญ เครือข่ายปา่ชุมชน เครือข่ายบา้น
 วดั โรงเรียน และนักอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ได้รับประโยชน์

กิจกรรมหลักที่ 1 : บ ารุงรักษาป่าปลูก 2,000 ไร่ ใน
พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงค าเดือยแปลงที่ 1

2,121,800 2,121,800

กิจกรรมหลักที่ 2 : เครือข่ายอาสาป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า

       2,219,200        2,219,200

กิจกรรมหลักที่ 3 : อ านาจเจริญร่วมใจพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื

       1,054,700        1,054,700
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

กิจกรรมหลักที่ 4 : การขับเคล่ือนการด าเนินงาน
และการการติดตามประเมินผล

44,300 44,300

20 โครงการส่งเสริมระบบหมักแก๊ส
ชีวภาพแบบถุงหมักพีวซีี ขนาด 
6 ลูกบาศก์เมตร

5           232,800           232,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลดการใช้
แก๊สหุงต้ม (LPG) ในครัวเรือน โดยใช้แก๊ส
ชีวภาพแทน ลดมลภาวะต่อเส่ิงแวดล้อม โดยมี
เกษตรกร/กลุ่มวสิาหกิจที่เลี ยงสัตวส์ าหรับเติม
บ่อแก๊สชีวภาพได้รับประโยชน์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมระบบหมักแก๊สชีวภาพแบบ
ถุงหมักพีวซีี ขนาด 6ลูกบาศก์เมตร จ านวน 20 แห่ง
 ในพื นที่จงัหวดัอ านาจเจริญ

232,800 232,800

21 โครงการกระบวนการผลิต
เตาเผาขยะครัวเรือน

5           327,200           327,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติเร่ืองกระบวนการผลิตเตาเผาขยะ
ครัวเรีอน และสร้างจติส านึกให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอยา่ง
มีประสิทธภิาพ

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
ผลิตเตาเผาขยะครัวเรือน

327,200 327,200

22 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน ในการสูบน  าเพือ่
การเกษตร โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์

5        3,269,000        3,269,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
เทคโนโลยพีลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและปัญหาในพื นที่ ลดต้นทุนการใช้
พลังงานในการท าการเกษตร เพือ่ให้
กลุ่มเป้าหมายพึง่พาตนเองได้

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
การสูบน  าเพือ่การเกษตร  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

3,269,000 3,269,000

อ านาจเจริญ   16/20



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

23 โครงการส่งเสริมระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย ์      

5           854,000           854,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างรายได้
ให้กับชุมชนจากการติดตั งระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย ์ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และการ
ใช้ประโยชน์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมหลัก : ติดตั งระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย ์ขนาด 6 × 8.2 เมตร จ านวน 2 แห่ง

854,000 854,000

24 โครงการอ านาจเจริญเมือง 
Clean & Green City

5        6,500,000        6,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการการจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร Zero Waste ต้นแบบ
**ข้อสังเกต กิจกรรมซื อเคร่ืองวดัคุณภาพน  า 
เคร่ืองวดัคุณภาพอากาศ (2,500,000 บาท) ให้ใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 1 : สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดให้
ความรู้ในการติดตาม แก้ไขและลดผลกระทบจาก
ปัญหาส่ิงแวดล้อม

500,000 500,000

กิจกรรมหลักที่ 2 : จดัซื อเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อม

2,500,000 2,500,000

กิจกรรมหลักที่ 3 : สนับสนุนวสัดุโฆษณาฯ รณรงค์
ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ และวสัดุการเกษตร

3,500,000 3,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

25 โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 5        4,816,000        4,816,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีจติส านึกและให้
ความส าคัญในการดูแลรักษาป่า ควบคู่กับการ
สร้างรายได้ให้ครอบครัว และสามารถอยูก่ับป่า
ได้อยา่งเกื อกูล

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 4,816,000 4,816,000

4. การพัฒนาคน ชุมชน และ
การจดัการภาครัฐ ให้มีคุณภาพ
 มั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัย

14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
สังคมเข้มแข็ง เพือ่ความมั่นคง 
และยัง่ยนื

3        9,353,150          9,353,150 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาแกน
น าเยาวชนเพือ่เป็นต้นแบบในการเป็นคนดี คน
เก่งและมีคุณภาพ สร้างความตระหนักที่เกิดจาก
การตั งครรภ์ไม่พร้อมและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กิจกรรมหลักที่ 1 : สร้างและพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน เครือข่ายให้มั่นคง เข้มแข็งและยัง่ยนื

3,405,450 3,405,450 **ข้อสังเกต กิจกรรมที่เป็นค่าใช้สอยของ
เจา้หน้าที่รัฐ (555,000 บาท) ให้ใช้งบประมาณ
ปกติของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 2 : สร้างและพัฒนาต าบลเข้มแข็ง 
มั่นคง มั่งค่ัง และยัง่ยนื

       2,500,000          2,500,000

กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มั่นคง 
เข้มแข็งและยัง่ยนื

870,700 870,700

กิจกรรมหลักที่ 4 : จดัมหกรรมนวตักรรมการจดั
การศึกษาในจงัหวดัอ านาจเจริญ

       1,128,000          1,128,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

กิจกรรมหลักที่ 5 : จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาระดับปฐมวยัและ
การศึกษาขั นพื นฐานในจงัหวดัอ านาจเจริญ

       1,449,000          1,449,000

26 โครงการชุมชนเข้มแข็งสู่การ
จดัการตนเองอยา่งยัง่ยนื 

3        4,440,400        4,440,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 1 : จดัเวทีเสวนาเพือ่รับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื นที่

340,400 340,400

กิจกรรมหลักที่ 2 : ลงพื นที่เพือ่ประชุมร่วมกับแกน
น าและประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 607 หมู่บ้าน

       4,100,000        4,100,000

27 โครงการเสริมสร้างสังคม
คุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นไทย

3        3,151,500        3,151,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน
และเยาวชน ซ่ึงเป็นกลไกขั นพื นฐานที่จะ
ขับเคล่ือนสังคมให้น่าอยู่

กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาทักษะชีวติเยาวชนผู้น า
ด้านศีลธรรมด้วยกระบวนการทางพระพุทธศาสนา

1,305,500 1,305,500

กิจกรรมหลักที่ 2 : งานสมัชชาคุณธรรมจงัหวดั
อ านาจเจริญ

          500,000           500,000

กิจกรรมหลักที่ 3 : ผู้วา่พาเข้าวดัพัฒนาจติ 290,000 290,000

กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมวถิีไทยวถิีพุทธ 60,000 60,000

กิจกรรมหลักที่ 5 : สืบสานวฒันธรรมประเพณีวถิี
อีสาน

496,000 496,000

กิจกรรมหลักที่ 6 : ส่งเสริมศิลปะการแสดง
วฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

500,000 500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณที่
เสนอขอ

งบประมำณทีเ่ห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงนิ(บำท)/ Y1

งบประมำณที่
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณทีไ่ม่
เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

28 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
องค์กรชุมชนและสวสัดิการ
ชุมชน และกองบุญสวสัดิการ
ชุมชนจงัหวดัอ านาจเจริญ

3        2,113,520        2,113,520 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาศักยภาพสภาองค์กร
ชุมชนและสวสัดิการชุมชน จงัหวดัอ านาจเจริญ

1,766,800 1,766,800

กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาศักยภาพกองบุญ
สวสัดิการชุมชนต าบลในพื นที่จงัหวดัอ านาจเจริญ

          346,720           346,720

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ        8,000,000          8,000,000
   475,860,850      240,598,030    220,524,400     14,738,420

หมำยเหตุ   1. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยทุธศาสตร์ชาติ ดังนี  1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

รวมทัง้สิ้น
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