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ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ของจังหวัด ภาคกลาง 

 

  

 

 ▸ พระนครศรอียุธยา สระบุรี ลพบุร ีชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 

 ▸ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

 ▸ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุร ี

 ▸ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
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จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

พระนครศรอียุธยา สระบุรี ลพบุรี ชยันาท สิงหบ์ุรี อ่างทอง  



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

1           12,330,000        -                         -   

          27,259,100           14,936,000

1               536,000        -                         -   

        180,433,700                 90,870

       -                         -          -                         -   

          36,494,940             5,696,000

12        535,296,330 10        257,519,720 2        257,053,740       -            20,722,870
-             9,000,000 -             9,000,000

12 544,296,330       10 266,519,720       2 257,053,740       -     20,722,870         

หมายเหตุ : การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 261,637,900 บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

          36,960,000

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

หน่วย  :  บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ

โครงกำรท่ีเสนอใช้

งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

1 พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวและการบริการ 

สู่มาตรฐานสากล

3           91,485,100 2

5           27,741,220

2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 4         373,879,070 3         192,818,500

รวม  3  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยใช้

นวัตกรรมและภูมิปัญญาท่ีสร้างสรรค์

5           69,932,160



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

11 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 :

พัฒนำคุณภำพกำรท่องเท่ียว 

และกำรบริกำรสู่มำตรฐำนสำกล

1. โครงกำร ส่งเสริมกำร

พัฒนำและฟ้ืนฟูกำรท่องเท่ียว

12,330,000 0 12,330,000 -             

กิจกรรมหลัก ยกระดับและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว

และส่งเสริมควำมปลอดภัย

ด้ำนกำรท่องเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

2 12,330,000    -                 12,330,000    -             

44 กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยในเขต

โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

9,580,000 9,580,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ

ปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว

31 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเท่ียว

750,000 750,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการติดต้ังกล้อง CCTV 16 จุด เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยด้านการ

ท่องเท่ียว

43 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือ

คุณภาพชีวิตนักท่องเท่ียว

2,000,000 2,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เพ่ือคุณภาพชีวิตนักท่องเท่ียว

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา   1/21



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 :

พัฒนำคุณภำพกำรท่องเท่ียว 

และกำรบริกำรสู่มำตรฐำนสำกล

2. โครงกำร พัฒนำและ

ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิง

ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม 

ตำมแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

59,155,100    23,525,000      22,259,100    13,371,000   

กิจกรรมหลัก พัฒนำและส่งเสริมด้ำนกำรท่องเท่ียว

ในชุมชน/ท้องถ่ิน เพ่ือสร้ำงรำยได้

2 59,155,100    23,525,000      22,259,100    13,371,000   

1 กิจกรรมท่ี 1 ยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก 13,000,000 13,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวของจังหวัด

27 กิจกรรมท่ี 2 มหกรรมอาหารพ้ืนบ้าน 

สืบสานต านานวิถีถ่ินอยุธยา

5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวของจังหวัด

28 กิจกรรมท่ี 3 อยุธยาเมืองก าเนิดโขน มรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ

3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   2/21



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 กิจกรรมท่ี 4 แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

3,000,000 2,525,000         475,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด แต่

ควรปรับลดงบประมาณ 475,000 บาท 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีงบส าหรับเป็นเงินรางวัล

61 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5,000,000 5,000,000  เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวของจังหวัด

62 กิจกรรมท่ี 6 เทศกาลประเพณีวิถีแห่งสายน้ า 5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวของจังหวัด

66 กิจกรรมท่ี 7 ส่งเสริมการท่องเท่ียว

เพ่ือสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร

17,927,100 5,031,100     12,896,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงินเน่ืองจากเป็น

กิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการ

ท่องเท่ียวของจังหวัด แต่ควรปรับลด

งบประมาณ 12,896,000 บาท เน่ืองจากเป็น

กิจกรรมท่ีมีการก่อสร้างอาคารสถานท่ีของส่วน

ราชการ

32 กิจกรรมท่ี 8 ส่งเสริมการนวดแผนไทย เพ่ือสร้าง

รายได้จากการท่องเท่ียวชุมชน/ท้องถ่ิน

628,000 628,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   3/21



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

42 กิจกรรมท่ี 9 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2,100,000 2,100,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวของจังหวัด

63 กิจกรรมท่ี 10 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมกระตุ้นการใช้จ่ายและพักค้างในพ้ืนท่ี

4,500,000 4,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวของจังหวัด

2 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 :

พัฒนำคุณภำพกำรท่องเท่ียว 

และกำรบริกำรสู่มำตรฐำนสำกล

3. โครงกำร ส่งเสริมกำร

ท่องเท่ียว กำรตลำดและ

ประชำสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี 

ตำมแนวทำงควำมปกติใหม่

20,000,000    13,435,000      5,000,000      1,565,000    

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเท่ียว 

กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี

2 20,000,000    13,435,000      5,000,000      1,565,000    

4 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2,500,000 2,000,000         500,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด แต่

ควรปรับลดงบประมาณ 500,000 บาท 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีการจ้างเหมาจัดท า

แอพพลิเคช่ัน

พระนครศรีอยุธยา   4/21



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 กิจกรรมท่ี 2 Ayutthaya sports tourism 2022 8,000,000 7,050,000         950,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด แต่

ควรปรับลดงบประมาณ 950,000 บาท 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีงบส าหรับเป็นเงินรางวัล

29 กิจกรรมท่ี 3 เทศกาลดนตรีท่ามกลางมรดกโลก 4,500,000 4,385,000         115,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด แต่

ควรปรับลดงบประมาณ 115,000 บาท 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีงบส าหรับเป็นเงินรางวัล

60 กิจกรรมท่ี 4 ผลิตและเผยแพร่สารคดี

เพ่ือการเรียนรู้เมืองมรดกโลก 

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียวของจังหวัด
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 :

พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่

1. โครงกำร บริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อมของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ

536,000        -                 536,000        -             

กิจกรรมหลัก เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำ

เมือง/ชุมชนให้น่ำอยู่

5 536,000        -                 536,000        -             

33 กิจกรรมท่ี 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

          536,000 536,000 เห็นควรสนันสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 :

พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่

2. โครงกำร ปรับปรุง

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนตำมแผน

ชุมชน ด้ำนสังคม

167,400,000   96,600,000      70,800,000    -             

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในชุมชน 2 167,400,000   96,600,000      70,800,000    -             

5 กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กม.17+520 ของคลองระบาย 3 ขวา-1 ซ้ายป่าสัก 

ต าบลข้าวเม่า อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานใน

พ้ืนท่ี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

45 กิจกรรมท่ี 2 งานอ านวยความปลอดภัย (ติดต้ังราว

กันอันตราย) สาย อย 3011 แยกทางหลวงหมายเลข

 347 – บ้านโคก ระหว่าง กม.7+800 - 15+870 

อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางไทร อ าเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว  7,700 ม.

17,800,000 17,800,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี

7 กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงถนน สาย แยกทางหลวง

หมายเลข 3470 ถึง สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์ 

ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ต าบลหนองขนาก 

อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 

0.790 กิโลเมตร

18,500,000 18,500,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานใน

พ้ืนท่ี

6 กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงถนน สาย แยกทางหลวง

หมายเลข 32 (บ้านต้นโพธ์ิ – บ้านเกาะ) ระหว่าง 

กม.0+000 - 3+970 ต าบลบ่อโพง,บ้านเกาะ 

อ าเภอนครหลวง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ระยะทาง 3.970 กิโลเมตร

48,100,000 48,100,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานใน

พ้ืนท่ี

8 กิจกรรมท่ี 5 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวง

หมายเลข 3469 ตอน อยุธยา - บ้านรุน ระหว่าง 

กม.0+990 - กม.2+000 (เป็นช่วงๆ) ,กม.6+000 - 

กม.7+355 (เป็นช่วงๆ) ต าบลบ้านป้อมและต าบล

บ้านรุน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานใน

พ้ืนท่ี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

49 กิจกรรมท่ี 6 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือสร้างความ

ปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บาง

กระส้ัน - บางปะหัน ระหว่าง กม.23+900 - กม.

49+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะ

อิน และต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18,000,000 18,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี

50 กิจกรรมท่ี 7 ปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ในทาง

หลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา -

บางปะหัน ระหว่าง กม.15+150 - กม.18+560 

(เป็นช่วงๆ) ต าบลบ้านกรด อ าเภอบางปะอิน และ

ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี

51 กิจกรรมท่ี 8 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือสร้างความ

ปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วัง

น้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.

5+526 - กม.6+966

 ต าบลล าตาเสา อ าเภอวังน้อย และต าบลบ้านสร้าง 

อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

53 กิจกรรมท่ี 9 ปรับปรุงเชิงลาดสะพานปรีดีธ ารง 

ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับ

อยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.20+320 - กม.

20+850 (เป็นช่วงๆ) ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี

4 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 :

พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่

3. โครงกำร เพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติ ด้ำน

ควำมม่ันคง และโครงสร้ำง

พ้ืนฐำน

194,450,000   85,850,000      108,600,000   -             

กิจกรรมหลัก เสริมสร้ำงควำมม่ันคงและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน

2,5 194,450,000   85,850,000      108,600,000   -             

9 กิจกรรมท่ี 1 ติดต้ังอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ใน

สะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช) ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3,740,000 3,740,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้าง

ความปลอดภัยให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 กิจกรรมท่ี 2 ติดต้ังอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ใน

สะพานทางหลวงหมายเลข 32 (สะพานข้ามแม่

น้ าป่าสัก) ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

4,710,000 4,710,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้าง

ความปลอดภัยให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

54 กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเข่ือน

หน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร หมู่ 2 ต าบลคลองสวนพลู 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10,200,000 10,200,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

ในพ้ืนท่ี

11 กิจกรรมท่ี 4 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ า

ลพบุรี บริเวณหมู่ท่ี 1 ต าบลน้ าเต้า อ าเภอมหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17,600,000 17,600,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้าง

ความปลอดภัยให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

12 กิจกรรมท่ี 5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

ริมแม่น้ าป่าสัก บริเวณหมู่ท่ี 1 ต าบลปากจ่ัน อ าเภอ

นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19,800,000 19,800,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้าง

ความปลอดภัยให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

13 กิจกรรมท่ี 6 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

ริมแม่น้ าลพบุรี บริเวณหมู่ท่ี 2 ต าบลเจ้าปลุก 

อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22,000,000 22,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้าง

ความปลอดภัยให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14 กิจกรรมท่ี 7 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

ริมคลองเจ้าเจ็ด หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้านโพธ์ิ อ าเภอ

เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18,000,000 18,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้าง

ความปลอดภัยให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

55 กิจกรรมท่ี 8 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

ริมคลองบางบาล บริเวณหมู่ท่ี 1 ต าบล

สะพานไทย อ าเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

13,200,000 13,200,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

ในพ้ืนท่ี

52 กิจกรรมท่ี 9 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

ริมแม่น้ าป่าสัก บริเวณหมู่ท่ี 2 ต าบล

บางพระครู อ าเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

24,000,000 24,000,000 เห็นควรสนันสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

ในพ้ืนท่ี

56 กิจกรรมท่ี 10 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

ริมแม่น้ าป่าสัก บริเวณหมู่ท่ี 1 ต าบลบางระก า 

อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17,600,000 17,600,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

ในพ้ืนท่ี

57 กิจกรรมท่ี 11 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

ริมแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณหมู่ท่ี 6 ต าบล

บางกระส้ัน อ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

9,500,000 9,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

ในพ้ืนท่ี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

58 กิจกรรมท่ี 12 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

ริมแม่น้ าลพบุรี บริเวณหมู่ท่ี 4 ต าบลเจ้าปลุก 

อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26,400,000 26,400,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

ในพ้ืนท่ี

59 กิจกรรมท่ี 13 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

ริมแม่น้ าน้อย บริเวณหมู่ท่ี 1 ต าบลหัวเวียง อ าเภอ

เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7,700,000 7,700,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

ในพ้ืนท่ี

5 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 :

พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่

4. โครงกำร พัฒนำและ

ยกระดับควำมเป็นอยู่ของ

ประชำชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ

11,493,070    10,368,500      1,033,700      90,870        

กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหำสังคมใน

ชุมชนและเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

1,3,4 11,493,070    10,368,500      1,033,700      90,870        

15 กิจกรรมท่ี 1 ค่ายครอบครัวล้อมรัก 1,184,000 1,184,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

ในชุมชนและเมือง

พระนครศรีอยุธยา   12/21



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16 กิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมกิจกรรมแบบบูรณาการใน

โรงเรียนผู้สูงอายุ

4,046,800 4,046,800 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

ในชุมชนและเมือง

67 กิจกรรมท่ี 3 สร้างการรับรู้ การเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมและกฎหมายใกล้ตัว

1,033,700 1,033,700 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชน

และเมือง

30 กิจกรรมท่ี 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี

งบประมาณ 2565

5,228,570 5,137,700          90,870 เห็นควรสนับสนุน 

 เน่ืองจากเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

ในชุมชนและเมือง แต่ควรปรับลดงบประมาณ 

90,870 บาท เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีงบส าหรับ

เป็นเงินรางวัล และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :

พัฒนำกำรผลิตภำคเกษตร 

อุตสำหกรรม กำรค้ำและ

บริกำร โดยใช้นวัตกรรมและ

ภูมิปัญญำท่ีสร้ำงสรรค์

1.โครงกำร บริหำรจัดกำร

กำรเกษตรปลอดภัยแบบครบ

วงจร

45,494,140    11,298,000      28,876,140    5,320,000    

กิจกรรมหลักท่ี 1 ฟ้ืนฟูและพัฒนำแหล่งน้ ำ 2,5 6,298,000      6,298,000        -               -             

20 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมระบบการเกษตร เพ่ือลด

ต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6,298,000 6,298,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรใน

พ้ืนท่ี

กิจกรรมหลักท่ี 2  สร้ำงเครือข่ำยและกำรลด

ต้นทุนกำรผลิตและส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรเพ่ือ

สร้ำงรำยได้ในชุมชน

2,5 21,464,400    5,000,000        11,144,400    5,320,000    

17 กิจกรรมท่ี 1 การจัดงานแสดงและจ าหน่ายมหกรรม

สินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา

3,000,000       3,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสินค้าเกษตร 

และการท่องเท่ียวของจังหวัด

18 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า (กุ้ง) 

เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร

5,000,000            5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าในแหล่งน้ า

เปิด
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

46 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพ่ือสร้าง

รายได้แก่ครัวเรือน

1,039,300 1,039,300 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมอาชีพการเกษตร

36 กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวเพ่ือลด

ค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน

633,000 633,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมอาชีพการเกษตร

47 กิจกรรมท่ี 5 เสริมสร้างศักยภาพการผลิตให้แก่

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพ่ือการบริโภค

       2,005,900 1,685,900         320,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมอาชีพการเกษตร แต่ควร

ปรับลดงบประมาณ 320,000 บาท เน่ืองจาก

เป็นการจัดซ้ือรถแทรกเตอร์

48 กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายเพ่ือ

การพ่ึงพาตนเองและสร้างความม่ันคงทางอาหาร

7,318,400 7,318,400 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมอาชีพการเกษตร

41 กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด 

และบริการ วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มผู้ปลูกเมล่อนปลอดภัยตามแนวทฤษฎีใหม่

467,800          467,800 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมอาชีพการเกษตร

19 กิจกรรมท่ี 8 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมอาชีพ

การเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ในชุมชน

 (เห็ดตับเต่า)

2,000,000 2,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมอาชีพการเกษตร
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมกำรสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำ

เกษตรปลอดภัย

2,5 17,731,740    -                 17,731,740    -             

37 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร

และอาหารปลอดภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

575,000          575,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมอาชีพการเกษตร

65 กิจกรรมท่ี 2 ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้า

เกษตรสู่มาตรฐาน GAP

17,156,740      17,156,740      เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมอาชีพการเกษตร
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :

พัฒนำกำรผลิตภำคเกษตร 

อุตสำหกรรม กำรค้ำและ

บริกำร โดยใช้นวัตกรรมและ

ภูมิปัญญำท่ีสร้ำงสรรค์

2. โครงกำร ส่งเสริมกำร

ด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ขยำยผลโครงกำรอัน

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

6,257,500      1,866,900        4,014,600      376,000       

กิจกรรมหลัก ขยำยผลโครงกำร อันเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำริและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

2,5 6,257,500      1,866,900        4,014,600      376,000       

34 กิจกรรมท่ี 1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นการขยายผลและส่งเสริมการ

ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

35 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาอาชีพอย่างย่ังยืนในพระราชด าริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ

1,042,400 666,400         376,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นการขยายผลและส่งเสริมการ

ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แต่ควรปรับลดงบประมาณ 376,000 บาท 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีการแจกปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาการผลิตข้าวในพ้ืนท่ีแปลงนา

ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

466,900 466,900 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการขยายผลและส่งเสริมการ

ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

22 กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทรา

ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

1,400,000 1,400,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการขยายผลและส่งเสริมการ

ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

38 กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

1,920,800 1,920,800 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นการขยายผลและส่งเสริมการ

ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

39 กิจกรรมท่ี 6 สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า และสร้างโอกาส

ทางการตลาดภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพอย่าง

ย่ังยืนในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ต าบลพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

927,400           927,400 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นการขยายผลและส่งเสริมการ

ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :

พัฒนำกำรผลิตภำคเกษตร 

อุตสำหกรรม กำรค้ำและ

บริกำร โดยใช้นวัตกรรมและ

ภูมิปัญญำท่ีสร้ำงสรรค์

3. โครงกำร ยกระดับกำร

พัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมและ

ศักยภำพแรงงำน

2,530,520 1,926,320 604,200 -             

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน

ภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร และยกระดับ

ศักยภำพแรงงำน

2,3,5 2,530,520 1,926,320 604,200 -             

23 กิจกรรมท่ี 1 ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

และศักยภาพก าลังคน

1,926,320          1,926,320 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และยกระดับ

ศักยภาพแรงงาน

64 กิจกรรมท่ี 2 ยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

604,200           604,200 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และยกระดับ

ศักยภาพแรงงาน
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :

พัฒนำกำรผลิตภำคเกษตร 

อุตสำหกรรม กำรค้ำและ

บริกำร โดยใช้นวัตกรรมและ

ภูมิปัญญำท่ีสร้ำงสรรค์

4. โครงกำร ส่งเสริมกำรตลำด

ตำมแนวทำงควำมปกติใหม่

และพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน

แบบครบวงจร

3,200,000 3,200,000 -               -             

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกำรตลำดและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร

2 3,200,000 3,200,000 -               -             

24 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่

ภูมิภาคอาเซียน ปี 2022 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3,200,000          3,200,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการตลาดและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 

(3)

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :

พัฒนำกำรผลิตภำคเกษตร 

อุตสำหกรรม กำรค้ำและ

บริกำร โดยใช้นวัตกรรม และ

ภูมิปัญญำท่ีสร้ำงสรรค์

5. โครงกำร ส่งเสริมและ

พัฒนำผู้ประกอบกำร

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม ยุค

ใหม่แบบครบวงจร

12,450,000 9,450,000 3,000,000      -             

กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภำพผู้ประกอบกำร

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม แบบครบวงจร

2 12,450,000 9,450,000 3,000,000      -             

26 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์

4,000,000          4,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการยกระดับศักยภาพ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

25 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Road Show OTOP Ayutthaya)

5,450,000          5,450,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการยกระดับศักยภาพ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

40 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและยกระดับบรรจุภัณฑ์ และ

การจัดงานแสดงสินค้า “SMEs ของดี 

เมืองพระนครศรีอยุธยา”

3,000,000        3,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นการยกระดับศักยภาพ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

       9,000,000          9,000,000

544,296,330 266,519,720 257,053,740 20,722,870

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมท้ังส้ิน

พระนครศรีอยุธยา   21/21



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

       -                              -         -                                -   
       -                              -                        330,400
       -                              -         -                                -   

       -                 180,031,000                    1,153,200

       -                              -   2                    6,931,100
                           -                      5,430,000

       -                              -         -                                -   

       -                    9,994,500                        12,800

18           428,330,600 16                224,447,600        -               190,025,500 2                13,857,500
- 8,000,000   - 8,000,000        -   

18 436,330,600 16 232,447,600        -   190,025,500 2 13,857,500

หมายเหตุ : การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดชัยนาท  227,650,500  บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดชัยนำท
หน่วย  :  บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้
งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงิน

ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

1
การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistic 
สินค้าเกษตรมาตรฐาน

4 36,636,800 4 36,306,400

2 การเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน 5 221,856,500 5 40,672,300

5 32,582,700

3
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ น ้า สัตว์น ้า และส่ิงแวดล้อม 
อย่างสมดุลและย่ังยืน

4 127,247,300 2 114,886,200

รวม  4  ประเด็นการพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมท้ังหมด

4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยทางสังคม 5 42,590,000

ชัยนาท



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1  
กำรพัฒนำกำรผลิต กำรแปรรูป
 กำรตลำดและระบบ Logistic
 สินค้ำเกษตรมำตรฐำน

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ผลิต กำรเพ่ิมมูลค่ำ และ
กำรตลำดสินค้ำเกษตรด้ำนพืช
ให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน

2 2,830,000 2,665,000                 -   165,000

1  กิจกรรมหลักท่ี 1 ชัยนาทเมืองข้าวบริโภค 
 1. ส่งเสริมการผลิตข้าวพ้ืนนุ่ม มาตรฐานเกษตร
แปลงใหญ่คุณภาพ จ านวน 6 แปลงใหญ่ แปลงละ 
500 ไร่ รวม 3,000 ไร่ (5 อ าเภอ)
- จัดเวทีช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานต่อเกษตรกร
ผู้น าจ านวน 30 คน
- จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าว
คุณภาพดีเกษตรกร 120 คน
- ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้การบวนการผลิต
ข้าวคุณภาพดี 3,000 ไร่  (ค่าเมล็ดพันธ์ุ 3,000 ไร่ ๆ 
ละ 20 ก.ก.ๆ ละ 18 บาท) 
 2. การเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกข้าวพ้ืนนุ่มอินทรีย์ของจังหวัด
ชัยนาท 500 ไร่
- ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวพ้ืนนุ่มอินทรีย์ 20 ราย
- ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้การบวนการผลิต
ข้าวพ้ืนนุ่มอินทรีย์ 500 ไร่ (ค่าเมล็ดพันธ์ุ 500 ไร่ ๆ 
ละ 20 ก.ก.ๆ ละ 18 บาท)
 3. ส่งเสริมการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพ้ืนนุ่ม
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

2,073,900 1,998,900 75,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตข้าว
พ้ืนนุ่มให้มีคุณภาพ และได้รับรองมาตรฐาน
ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลส ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดข้าวบริโภค 
45,000 บาท และค่าเงินรางวัลการประกวด 
30,000 บาท

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท   1/33



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุและแปรรูปข้าว แพรกศรีราชา 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
- อบรมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
เมล็ดพันธ์ุและแปรรูปข้าว แพรกศรีราชา 
จ านวน 20 คน
- จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเมล็ดพันธ์ุข้าวพ้ืน
นุ่มในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุและ
แปรรูปข้าว (ค่าเมล็ดพันธ์ุ 300 ไร่ ๆ ละ 10 ก.ก.ๆ 
ละ 20 บาท)
 4. วิเคราะห์ความต้องการของตลาดข้าวบริโภค
- ค่าจ้างเหมาบุคลส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดข้าวบริโภค จ านวน 1 คน ๆ ละ 3
 เดือนๆ ละ 15,000 บาท
 5. การพัฒนาเทคโนโลยีและการรับรองมาตรฐาน
การผลิตข้าวพ้ืนนุ่ม
- จ้างเหมาปรับพ้ืนท่ีนาด้วยเลเซอร์ (Laser Land 
Leveling (LLL))  ในแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
การปรับพ้ืนท่ีนาด้วยเลเซอร์ (Laser Land 
Leveling (LLL)) เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว จ านวน 6
 แปลงละ 10  ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท
 - ค่าตรวจรับรองมาตรฐาน 6 แปลงๆ ละ 
15,000 บาท

จังหวัดชัยนาท   2/33



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

6. การส่งเสริมการบริโภคข้าวพ้ืนนุ่ม จังหวัดชัยนาท
- จัดงานรณรงค์คนชัยนาท กินข้าวชัยนาท และ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคข้าวพ้ืนนุ่ม 
โดยจัดท าแผ่นพับ 5,000 แผ่น และจัดท าป้าย
ไวนิล 9 ป้าย
 7. ติดตามและบริหารโครงการ

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนากระบวนการผลิตสู่
มาตรฐานและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัด
ชัยนาท
 1. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกส้มโอขาวแตงกวา
ชัยนาทและพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน 
- ส่งเสริมการปลูกส้มโอขาวแตงกวาหลังบ้าน 
(เกษตรกรรายใหม่100 ราย) (ค่าสนับสนุนก่ิงพันธ์ุ 
100 ก่ิง ๆ ละ 5 บาท)
 - สร้างสวนส้มโอใหม่โดยใช้ก่ิงพันธ์ุส้มโอขาว
แตงกวาปลอดโรค (ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานใน
โรงเรือนกันแมลง 1 คน 12 เดือน , ค่าสารเคมีใน
การตรวจเช้ือโรคกรีนน่ิง ,ค่าวัสดุการเกษตร)
- ถ่ายทอดความรู้ เร่ือง การผลิตส้มโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน
- การตรวจรับรองและตรวจติดตามแหล่งผลิต
เกษตรมาตรฐาน GAP
- การตรวจรับรองและตรวจติดตามส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ GI

756,100 666,100 90,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตส้มโอ
ขาวแตงกวาเพ่ิมมากข้ึน และให้มีคุณภาพ 
ได้รับมาตรฐาน
ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
90,000 บาท

จังหวัดชัยนาท   3/33



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

2. ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย 
 - ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายส้มโอ
ขาวแตงกวาท่ีได้รับมาตรฐาน GAP และ GI (ค่าจ้าง
เหมาจัดท ากล่องบรรจุภัณฑ์ผลส้มโอ 30 สวนๆ ละ 
50 กล่องๆ ละ 70 บาท)
- พัฒนา QR Code ระบบตรวจสอบย้อนกลับส้มโอ
ขาวแตงกวาชัยนาท (จ้างเหมาจัดท าป้ายห้อย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 10,000 แผ่นๆ ละ 5 บาท)
 3. ติดตามประเมินผลโครงการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1  
กำรพัฒนำกำรผลิต กำรแปรรูป
 กำรตลำดและระบบ Logistic
 สินค้ำเกษตรมำตรฐำน

โครงกำรส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตปศุสัตว์
เพ่ือกำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจ
ใหม่แบบครบวงจร 
(เจ้ำพระยำบีฟ ซิต้ี 
Chaophraya Beef City)

2 30,834,000 30,676,600 0 157,400

3  กิจกรรมหลักท่ี 1  ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตโคเน้ือคุณภาพดีแบบครบวงจร (เจ้าพระยา
 Beef)
 1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือคุณภาพดี
 2. ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฝูงแม่
พันธ์ุโคเน้ือเพ่ือรองรับการผลิตและการจ าหน่ายโค
เน้ือคุณภาพดี (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)
- ค่าจ้างเหมาจัดเก็บตัวอย่างเลือดโคเน้ือ 2,000 ตัว 
- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาถ่ายพยาธิ จ านวน 2,000 อัน)
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 รายการ เช่น 
ไซริงค์เก็บตัวอย่าง ,หลอดเก็บซีร่ัม ,เข็มพลาสติก,
ถุงมือ ,ส าลี และยาส าหรับพ่นแผลสัตว์ 
- ครุภัณฑ์การเกษตร (ถังสต็อคน้ าเช้ือแช่แข็ง 1 ชุด)
- ค่าก่อสร้างคอกโคนาง 1 โรงเรือน

5,134,000 5,074,600 59,400 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การผลิตโคเน้ือให้ได้การรองรับมาตรฐาน และ
เป็นการเพ่ิมช่องทางตลาดสินค้าแปรรูปให้กับ
เกษตรกรและผู้ประกอบการภายในจังหวัด
ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
21,600 บาท
และค่ากระเป๋าเอกสาร 37,800 บาท
ทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนหลังโครงการ : ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เป็นผู้รับโอนทรัพย์สิน 
(มีหนังสือรับรองและบันทึกข้อตกลง)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

 3. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีการเล้ียงสัตว์ท่ีมีคุณภาพ
- ค่าเคร่ืองจักรผลิตอาหารสัตว์ ส าหรับผลิตอาหาร
ผสม ชนิดแกนต้ัง 2 เกลียว จ านวน 1 ชุด 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างแบรนด์ และการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์
ประจ าจังหวัดชัยนาท
- ค่าจ้างเหมาส ารวจแลพัฒนาระบบการซ้ือขาย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ออกแบบโลโก้ บรรจุ
ภัณฑ์ และ Backdrop จ านวน 1 งาน 
- จัดงานเทศกาลโคบาลเจ้าพระยาบีฟ 
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

4  กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตแพะคุณภาพดี เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจใหม่
รองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตแพะ เพ่ือเสริมสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของจังหวัด
ชัยนาท
- สนับสนุนพ่อพันธ์ุแพะคุณภาพดี จ านวน 10 ตัว 
- เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณภูมิ 
จ านวน 1 เคร่ือง
 2. การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดแพะ
เชิงพาณิชย์เพ่ือรองรับการเปิดตลาดสินค้า
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
- จัดต้ังธนาคารแพะชุมชน (ต้นแบบ) รายละ 5 ตัว 
- ศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบ
การตลาดแพะเชิงพาณิชย์
 3. การเช่ือมโยงช่องทางการตลาดแพะเพ่ือการ
ส่งออกสู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและสร้าง
เศรษฐกิจใหม่
- จัดงานประกวดแพะ และอบรมผู้ประกอบการค้า
แพะ 100 คน
 4. การติดตามและประเมินผลโครงการ

2,200,000 2,146,100 53,900 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมฟาร์มแพะให้ได้
มาตรฐาน และเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้เป็น
ศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายแพะในระดับ
ภูมิภาค
ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
28,000 บาท
และค่ากระเป๋าเอกสาร 25,900 บาท
ทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนหลังโครงการ : ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เป็นผู้รับโอน
ทรัพย์สิน 
(มีหนังสือรับรองและบันทึกข้อตกลง)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

5  กิจกรรมหลักท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
การตลาดพืชอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ (แพงโกลา
ชัยนาท) (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)
 1. ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการ
สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรฯ ในการผลิตพืช
อาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ 
- ค่าตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและยาฆ่าแมลงตกค้าง
ในแปลงหญ้าแพงโกลา เพ่ือการขอรับรอง GAP 
จ านวน 100 คนๆ ละ 2,500 บาท
 2. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ระบบการผลิตพืชอาหาร
สัตว์เชิงพาณิชย์และการพัฒนาสู่กลุ่มเครือข่าย
ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหาร
สัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความ
เข้มแข็งและย่ังยืน
- ค่าก่อสร้างโกดังเก็บหญ้าอาหารสัตว์ ขนาด 1,000
 ตารางเมตร 1 หลัง ๆละ 5,000,000 บาท (สถานท่ี
ติดต้ังท่ีอ าเภอสรรคบุรี)

23,500,000 23,455,900 44,100 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตพืชอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพ และพัฒนา
เกษตรเพ่ือสร้างแหล่งชุมชนเชิงเกษตรนวัตวิถี 
รวมท้ังเพ่ิมช่องทางการตลาดเป็นการเพ่ิมรายได้
ให้กับเกษตรกรภายในจังหวัด
ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่ากระเป๋าเอกสาร 44,100 บาท
ทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนหลังโครงการ : ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เป็นผู้รับโอน
ทรัพย์สิน 
(มีหนังสือรับรองและบันทึกข้อตกลง)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ค่าก่อสร้างโรงอบหญ้าอาหารสัตว์ ขนาด 20 ตัน 
1 แห่งๆ ละ 15,000,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ 
(สถานท่ีติดต้ังท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยนาท)
 4. การเปิดช่องทางการตลาดและการบริหาร
จัดการภาคธุรกิจอาหารสัตว์ของจังหวัดชัยนาท
เพ่ือสร้างความย่ังยืน
 5. การติดตามและประเมินผลโครงการฯ

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1  
กำรพัฒนำกำรผลิต กำรแปรรูป
 กำรตลำดและระบบ Logistic
 สินค้ำเกษตรมำตรฐำน

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ผลิต กำรเพ่ิมมูลค่ำ และ
กำรตลำดสินค้ำประมงแบบ
ครบวงจร

2 730,300 730,300                 -                 -   

6 กิจกรรมหลักท่ี 1 มาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าให้
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
- อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานฟาร์มท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของ
กรมประมง จ านวน 100 ราย
- ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ จ านวน 40 ราย
 (ค่าจ้างเหมาตรวจและให้ค าแนะน า 400,000 บาท)
 2.  การติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ

730,300 730,300 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการเล้ียง
สัตว์น้ าในเชิงพาณิชย์ให้กับเกษตรกรท้ังรายเก่า
และรายใหม่ให้เข้าสู่ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ี
ได้รับมาตรฐาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1  
กำรพัฒนำกำรผลิต กำรแปรรูป
 กำรตลำดและระบบ Logistic
 สินค้ำเกษตรมำตรฐำน

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำร
ตลำดสินค้ำด้ำนพืช ประมง
และปศุสัตว์แบบครบวงจร

2 2,242,500 2,234,500                 -   8,000

7 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน
การตลาดให้กลุ่มเกษตรกร 
 1. ส ารวจและวิเคราะห์ตลาด
- จ้างเหมาส ารวจและวิเคราะห์ตลาดผลผลิต
การเกษตร จ านวน 15 ชนิด เช่น แพะ โคเน้ือ โคนม 
หญ้าแพง โกล่า ข้าว พืชผัก ส้มโอขาวแตงกว่า 
มันส าปะหลัง
 2. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดให้
กลุ่มเกษตรกร (สนง.กษ.ชน.) 
- จัดอบรม จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) อบรมท า
แผนธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตร จ านวน 75 ราย 3 วัน 
2 คืน 2) อบรมทบทวน และติดตามผลการท าแผน
ธุรกิจ 1 วัน และ 3) อบรมถอดบทเรียน และแก้ไข
ปัญหา 1 วัน
 3. การจัดประชุมสัมมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ  
 4. บริหารจัดการโครงการ

1,532,500 1,524,500 8,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้กับเกษตรกรให้
ผลิตสินค้าเป็นไปตามความต้องการของตลาด 
ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่ากระเป๋าเอกสาร 8,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

8 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบ
การตลาดครบวงจรเพ่ือรองรับผลผลิตเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชัยนาท “พุ่มพวง Express 
เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน” 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรกร จ านวน 1,500 คน
 2. จัดเวทีจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ และ
ผู้ผลผลิต
 3. การรับรองแหล่งผลิต
- จ้างตรวจรับรองแปลงปลูกผักแบบกลุ่ม 45 กลุ่มๆ
 ละ 4,500 บาท
 4. ประสานงานติดตาม สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ และถอดบทเรียน

710,000 710,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการยกระดับระบบการตลาดแบบ
ครบวงจร ให้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน 
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
เกษตรกรภายในจังหวัด

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
กำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเท่ียวเพ่ือกำรเรียนรู้และ
วิถีชีวิตชุมชน

โครงกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียวและส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก เช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือกำรเรียนรู้และ
วิถีชีวิตชุมชน

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียว จ านวน 8 เส้นทาง

2 185,031,000 5,000,000 180,031,000 0

30 1. ขยายช่องจราจร 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอนบ้านม้า
ชัยนาท ระหว่าง กม.69+000 - กม.70+000 
ระยะทาง 1.000 กม. 

30,000,000 30,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงเส้นทางการท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

 2. ขยายช่องจราจร 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0102 ตอนคลอง
มอญ-หนองบัว ระหว่าง กม.22+000-กม.23+000 
ระยะทาง 1.000 กม.

30,000,000 30,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงเส้นทางการท่องเท่ียว

 3. ขยายช่องทางจราจรจากผิวทางเดิม ช้ัน 4 (7/9) 
เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 
ตอนควบคุม 0100 ตอนคุ้งส าเภา-ไร่พัฒนา ระหว่าง 
กม.3+140 - กม.5+100 ระยะทาง 1.960 กม.

35,000,000 35,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงเส้นทางการท่องเท่ียว

 4. ขยายช่องทางจราจรจากผิวทางเดิม ช้ัน 4 (7/9) 
เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนทางเข้าหันคา - กะบกเต้ีย 
ระหว่าง กม.14+100 - กม.16+100 ระยะทาง 
1.90 กม.

35,000,000 35,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงเส้นทาง
การท่องเท่ียว

5. ก่อสร้างหลังคาสะพานลอยทางหลวงหมายเลข 1
 ตอนควบคุม 0401 ดอนรังนก - หางน้ าหนองแขม 
ท่ี กม.277+511 หน้าสวนนกชัยนาท

5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการอ านวยความสะดวกและ
สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว

 6. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง ทางหลวง
หมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอนโพนางด าออก
 - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.111+473 - กม.135+000

10,830,000 10,830,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  
เน่ืองจากเป็นการอ านวยความสะดวกและ
สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

 7. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง ก่ิงเดียว 9.00 ม.
 ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401 ตอน
ปากน้ า - รพ.สวรรคบุรี ระหว่าง กม.130+680 - 
กม. 133+859

7,701,000 7,701,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  
เน่ืองจากเป็นการอ านวยความสะดวกและ
สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว

8. ขยายช่องทางจราจรจากผิวทางเดิม ช้ัน 3 (7/10)
 เป็นช้ัน 1 (7/12) ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนแยกเข้า รร.คุรุประชาสรรค์-
สะพานของโครงการฯชันสูตร ระหว่าง กม.
19+000-กม.20+922 ระยะทาง 1.922 กม.

31,500,000 31,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงเส้นทางการท่องเท่ียว

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
กำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเท่ียวเพ่ือกำรเรียนรู้และ
วิถีชีวิตชุมชน

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
เชิงสุขภำพ

2 12,095,600 12,095,600                 -                 -   

10 กิจกรรมหลักท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน
 - ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 
ตอนดอนรังนก – หางน้ าหนองแขม ระหว่าง 
กม.297+800 – กม.305+578

3,680,000 3,680,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียว และ
เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ป่ันจักรยาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

11 กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
Health Activities วิถีชัยนาท (เป็นกิจกรรม
ประจ าปีและมีรายงานผลการด าเนินงานย้อนหลัง)
 1. มหกรรมป่ันจักรยานพิชิตใจ...ได้สุขภาพท่ีชัยนาท
 จ านวน 10  เส้นทาง
- 10 เส้นทางมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันทุกเส้นทาง 
- ค่าจ้างเหมาพิธีเปิดงาน ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
 ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าจัดท าหมายเลข
ประจ าตัว ค่าจัดท าป้ายบอกทาง ค่าจัดบอร์ด/
แผนผังแสดงทิศทาง ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล 
และค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ
 2. จัดเทศกาลว่ิง Trail นาข้าว @ชัยนาท (Field 
running festival)  (ค่าจ้างเหมาจัดงานท้ังหมด) 
 3. อบรมเครือข่ายด้านการท่องเท่ียว มุ่งสู่การเท่ียว
ชัยนาทปลอดภัย ได้สุขภาพดี  (จัดอบรมเครือข่าย
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว จ านวน 150 คน)
 4. ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ผ่านส่ือ
ต่างๆ
- ผลิตสารคดีท่องเท่ียวแนวใหม่ พร้อมเผยแพร่ผ่าน
ส่ือออนไลน์และออฟไลน์
- จัดทริปส่ือมวลชนตามเส้นทางท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ พร้อมเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ

8,415,600 8,415,600 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ ภายในจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
กำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเท่ียวเพ่ือกำรเรียนรู้และ
วิถีชีวิตชุมชน

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำร
ท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชน

2 19,863,800 18,728,800                 -   1,135,000

9 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียววิถี
ชีวิตชุมชน 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียววิถี
ชีวิตชุมชน 15 กิจกรรม
 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียววิถี
ชีวิตชุมชน
- จัดท าข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แนะน าการ
ท่องเท่ียว (หนังสือ/แผ่นพับ)
- จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประจ าปีของ
จังหวัด 3 งาน
- ผลิตและเผยแพร่รายงานพิเศษการท่องเท่ียว
- พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่นวัตกรรมและ
การท่องเท่ียว 4 คร้ัง
- ผลิตและเผยแพร่สปอต (วิทยุและโทรทัศน์) 10 คร้ัง
- ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวผ่านป้ายบิลบอร์ด

19,863,800 18,728,800 1,135,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชานในพ้ืนท่ี
ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
20,000 บาท และค่าเงินรางวัล 1,115,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
กำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเท่ียวเพ่ือกำรเรียนรู้และ
วิถีชีวิตชุมชน

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ชุมชนเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียว

2 4,066,100 4,047,900                 -   18,200

12 กิจกรรมหลักท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง
การด าเนินงานชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี
1. เสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่ือมโยง
การท่องเท่ียว
- จัดเวทีทบทวนชุมชนท่องเท่ียว จ านวน 5 
หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน 1 วัน
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เป็นของฝากและของท่ีระลึก
- จ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และผลิต
บรรจุภัณฑ์เพ่ือทดสอบการตลาด จ านวน 3 
ผลิตภัณฑ์

955,500 955,500 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นเอกลักษณ์ และเพ่ิมมูลค่า
ให้เป็นของฝากหรือท่ีระลึกประจ าจังหวัด

จังหวัดชัยนาท   16/33



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

13 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
1. สัมมนาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
- กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  จ านวน 100 
คน /จนท. 5 คน รวม 105 คน  ด าเนินการ 1 วัน 
 2. จ้างพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ  Thailand Industry 4.0 
- กลุ่มผู้ผลิตท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นของท่ีระลึก
จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์

350,600 350,600 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือรองรับความต้องการของ
ตลาดในยุคของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

14 กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์และออฟไลน์เช่ือมโยง
การท่องเท่ียว
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนธุรกิจ 
New Normal
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนธุรกิจ 2 รุ่น ๆ
ละ 30 คน 5 วัน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เบ้ืองต้น
ในการประกอบธุรกิจส่งออก อบรมเชิงปฏิบัติการ
 การประกอบธุรกิจส่งออก
- อบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบธุรกิจส่งออก 
จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ10 คน 5 วัน
3. การจัดประชุมสัมมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ จัด
ประชุมสัมมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ 2 คร้ังๆ ละ 
100 คน 2 วัน 
 4. ส่งเสริมช่องทาง การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
- จัดตลาดนัดสินค้าชุมชน 7 อ าเภอๆ ละ 1 แห่ง
- จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า ในกรุงเทพหรือ
ปริมณฑล/ต่างจังหวัด 2 คร้ัง ๆละไม่น้อยกว่า 20 บูธ
5 วัน 
5. การบริหารโครงการ

2,760,000 2,741,800 18,200 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการกระตุ้นแนวคิดท่ีจะเช่ือมโยง
การตลาด การค้า การลงทุน และเพ่ิมรายได้
ให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในจังหวัด
ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่ากระเป๋าเอกสาร 18,200 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 กำร
เพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรท่องเท่ียว
เพ่ือกำรเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรท่องเท่ียวจังหวัด
ชัยนำท

2 800,000 800,000                 -                 -   

15 กิจกรรมหลักท่ี 1 สร้างและพัฒนาบุคลากร
ท่องเท่ียวสร้างสรรค์อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือ
การแข่งขัน
 1. การต่อยอดบุคลากรเครือข่ายท่องเท่ียวสู่
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว จ านวน 200 คน จ านวน 
1 รุ่นๆ ละ 2 วัน
 2. การสร้างนักการตลาดท่องเท่ียวดิจิทัล (เพ่ิม
ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลการท่องเท่ียวโดยการ
คัดเลือกบุคลากรจากกิจกรรมท่ี 1 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว ร้านค้า ร้านอาหาร 
โรงแรม ท่ีพัก มัคคุเทศก์ จ านวน 40 คน จ านวน 
1 รุ่นๆ ละ 2 วัน
 3. การพัฒนาศักยภาพประชาชนสู่บุคลากร
ท่องเท่ียวเฉพาะทาง กีฬา เกษตร ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 จ านวน 3 รุ่น ๆละ 2 วัน จ านวน 20 คน/รุ่น
 4. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการท่องเท่ียวในชุมชน
ให้เข้มแข็ง
- จัดท าธรรมนูญท่องเท่ียวชุมชนและสร้างเครือข่าย
เช่ือมโยงกลุ่มท่องเท่ียวชุมชน จ านวน 100 คน

800,000 800,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
บุคลากรการท่องเท่ียวให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
พร้อมท่ีจะประยุกต์ใช้ดิจิทัล และเป็นเจ้าบ้าน
เจ้าเมืองท่ีดี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำ
ไม้ น้ ำ สัตว์น้ ำ และส่ิงแวดล้อม
 อย่ำงสมดุลและย่ังยืน

โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ และ
ระบบระบำยน้ ำ เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหำอุทกภัย และ
ภัยแล้งชัยนำท

2 119,550,000 114,550,000                 -   5,000,000

16 กิจกรรมหลักท่ี 1 ศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ าใน
เขตอ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 - ศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ าในเขตอ าเภอวัด
สิงห์ จังหวัดชัยนาท เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัย
แล้งอย่างเป็นระบบอย่างตามหลักวิชาการ

5,000,000 5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ีปรึกษา
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

29 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาแหล่งน้ า และระบบ
ระบายน้ า เพ่ือป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย 
และภัยแล้ง จ านวน 7 แห่ง
 1.ขุดลอกคลองระบาย INTERCEPTOR DRAIN 
กม.28+860 ถึง กม.33+420 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (12,000,000 บาท)
 2.ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า 1 ขวา - 1 ซ้าย – 2 
ซ้าย บรมธาตุ พร้อมอาคารประกอบ 
(13,170,000 บาท)
 3.ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า 3 ซ้าย–2 ซ้าย (ช่วงท่ี 2
 ) บรมธาตุ (12,800,000 บาท)
4.อาคารบังคับน้ าคลองห้วยน้อย พร้อมอาคาร
ประกอบ ต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัด
ชัยนาท (15,000,000 บาท)
5.อาคารบังคับน้ าร่องระก า พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
(15,000,000 บาท)
6.รางชักน้ าบ้านซับบ่อหว้า ต าบลวังหมัน อ าเภอ
วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  (15,000,000 บาท)
7.อาคารบังคับน้ าคลองหนองกรด ต าบลบ่อแร่ 
อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (20,000,000 บาท)

102,970,000 102,970,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ า 
เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตร
ทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนหลังโครงการ :
โครงการก่อสร้างส านักงานชลประทานท่ี 12 
กับ องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ี เป็นผู้รับ
โอนทรัพย์สิน (มีหนังสือรับรองและบันทึก
ข้อตกลง) 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

17 กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
 1. ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 45 กิโลวัตต์ จ านวน 2 แห่ง
- ติดต้ังท่ีบ้านท่าระบาด หมู่ท่ี 4 ต าบลเท่ียงแท้ 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
- ติดต้ังท่ีบ้านคลองจันทร์ หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยงู 
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 2. ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 60 กิโลวัตต์ จ านวน 1 แห่ง
- ติดต้ังท่ีหมู่ท่ี 10 บ้านคลองใหญ่ ต าบลมะขามเฒ่า
 อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 3. ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2.5 กิโลวัตต์ จ านวน 1 แห่ง
- ติดต้ังท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท

11,580,000 11,580,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาการขาดน้ า ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงในการสูบน้ า และเป็น
การพัฒนาการผลิตการใช้พลังงานทดแทน 
ทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนหลังโครงการ : 
มีหนังสือรับรองและหนังสือยืนยัน
ความพร้อม
 - องค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้
 เป็นผู้รับโอนทรัพย์สิน กิจกรรมท่ี 1 หมู่ท่ี 4
 - เทศบาลต าบลห้วยงู เป็นผู้รับโอนทรัพย์สิน 
กิจกรรมท่ี 1 หมู่ท่ี 1
 - องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า
 เป็นผู้รับโอนทรัพย์สินกิจกรรมท่ี 2 หมู่ท่ี 10 
 - ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท 
เป็นผู้รับโอนทรัพย์สินกิจกรรมท่ี 3
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำ
ไม้ น้ ำ สัตว์น้ ำ และส่ิงแวดล้อม
 อย่ำงสมดุลและย่ังยืน

โครงกำรกำรบริหำรจัดกำร
ผักตบชวำ เพ่ิมมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ พัฒนำคุณภำพชีวิต
และส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

2 3,930,600                   -                   -   3,930,600

22 กิจกรรมหลักท่ี 1 บริหารจัดการผักตบชวา 
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
 1. การบริหารจัดการผักตบชวา เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเคร่ืองจักร จ านวน 
460,000 บาท
 2. การผลิตน้ าหมักชีวภาพ  พด. 2 พด.6  จ านวน 
43,400 ลิตร  เพ่ือก าจัดกล่ินในกองผักตบชวา
- ค่าจ้างแรงงาน จ านวน 3 คน ๆละ 60 วัน
- ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ 
 3. ส่งเสริมอาชีพการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
สร้างมูลค่าให้ม่ันคง จ านวน 15 จุด 
- กลุ่มเกษตรกรผลิตพืชอินทรีย์ในพ้ืนท่ีชุมชนใกล้
แหล่งน้ า จ านวน 9 กลุ่ม (เคร่ืองสับย่อยซากพืช
เอนกประสงค์พร้อมเคร่ืองยนต์เบนซิน
 9 เคร่ือง เคร่ืองผสมปุ๋ยแนวนอนพร้อมมอเตอร์
ไฟฟ้า 3 แรงม้า 220 โวลต์ ค่าผักตบชวา 180 ตัน 
ค่ามูลสัตว์ 36,000 กก.)

3,930,600 3,930,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ และค่าวัสดุเช้ือเพลิง (น้ ามัน)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

โรงเรียนในโครงการเกษตรอินทรีย์ จ านวน 6 
โรงเรียน   (เคร่ืองสับย่อยซากพืชเอนกประสงค์
พร้อมเคร่ืองยนต์เบนซิน  6 เคร่ือง ,เคร่ืองผสมปุ๋ย
แนวนอนพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า 220 โวลต์ ,
ค่าผักตบชวา 180 ตัน ,ค่ามูลสัตว์ 36,000 กก.)

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำ
ไม้ น้ ำ สัตว์น้ ำ และส่ิงแวดล้อม
 อย่ำงสมดุลและย่ังยืน

โครงกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และทรัพยำกรสัตว์น้ ำ

2 3,000,500                   -                   -   3,000,500
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

23 กิจกรรมหลักท่ี 1 เติมความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ าและ
เพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวริมแม่น้ าสายหลักของจังหวัดชัยนาท
 1. ส ารวจพันธ์ุสัตว์น้ าในแม่น้ าสายหลักของจังหวัด
ชัยนาท จ านวน 3 แหล่ง
- ค่าเบ้ียงเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 10 คนๆ ละ 12 วัน และ
ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับออกปฏิบัติหน้าท่ี
 2. อบรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าใน
แม่น้ าสายหลักของจังหวัดชัยนาท
 3. การเพ่ิมปริมาณและผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า
จังหวัดชัยนาท
- ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 10 คนๆ ละ 12 วัน และค่า
ป้ายไวนิล จ านวน 12 ป้าย
    - ค่าพันธ์ุปลา 6 ชนิด และค่าพันธ์ุกุ้ง 1 ชนิด
 4. การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวริมแม่น้ าสายหลักสามสาย 
เป็นการปลูกต้นไม้ จ านวน 5,000 ต้น
 5. ควบคุม เฝ้าระวังโดยใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
และติดตามประเมินผลโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าสายหลักและชุมชนของ
จังหวัดชัยนาท

3,000,500 3,000,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 เน่ืองจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง และค่าพันธ์ุสัตว์น้ า

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 กำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 
น้ ำ สัตว์น้ ำ และส่ิงแวดล้อม 
อย่ำงสมดุลและย่ังยืน

โครงกำรส่งเสริมและ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำร
คุณภำพส่ิงแวดล้อมของ
จังหวัดชัยนำท

2 766,200 336,200                 -   430,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

18 กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาชุมชนต้นแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียชุมชน
 1. ส่งเสริมการเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ
มูลฝอย 
- เสริมสร้างศักยภาพชุมชนพ้ืนท่ีน าร่อง (2 ชุมชน)
- ฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทางชุมชน
พ้ืนท่ีขยายผล (6 ชุมชน จาก 6 อ าเภอ)
- จัดท าวัสดุประชาสัมพันธ์
- ถอดบทเรียน ติดตามประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน
 2. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและส่งเสริม
การบ าบัดน้ าเสียเบ้ืองต้น
- เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
- เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ า 
 (ค่าชุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า
ภาคสนาม และค่าจ้างเหมาเครือข่ายตรวจวัด
คุณภาพน้ า
- ติดต้ังถังดักไขมันในโรงเรียนริมแม่น้ าสายหลัก 
(65,000 บาท x 3 ชุด) และ (12,000 บาท x 6 ชุด)
- ค่าจัดท าสปอตวิทยุประสัมพันธ์การจัดการ
คุณภาพน้ า

766,200 336,200 430,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า
ไม้ และการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนส่วนใหญ่
ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่าชุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ าภาคสนาม และค่าจ้างเหมา
เครือข่ายตรวจวัดคุณภาพน้ า และค่าติดต้ังถังดัก
ไขมันในโรงเรียนริมแม่น้ าสายหลัก
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 
กำรพัฒนำคุณภำพคนและ
เสริมสร้ำงควำมม่ันคง
ปลอดภัยทำงสังคม

โครงกำรชัยนำทเมืองสุขภำวะ 
เพ่ิมคุณค่ำ มูลค่ำ หนุนเสริม
เศรษฐกิจชุมชน

2 1,284,900 1,284,900                 -                 -   

19 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมสมุนไพรครบวงจรและ
การนวดไทย
สร้างอาชีพ
 1. ส่งเสริมสมุนไพร ครบวงจร เพ่ิมมูลค่ามูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
- สนับสนุนการด าเนินระบบการควบคุมคุณภาพการ
แปรรูปและการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ (ค่า
ตรวจทางเคมีความปลอดภัยจากการปนเป้ือน
จุลินทรีย์ 
5 ตัวอย่าง และค่าส่งตรวจฉายรังสีผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 10 คร้ัง)
 2. ส่งเสริมการนวดไทยสร้างอาชีพ
- ส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวด
ไทยในเด็กนักเรียนเพ่ือการดูแลสุขภาพบุคคลใน
ครอบครัว 16 โรงเรียน 40 คน (หมอน้อย)
- สนับสนุนการสร้างอาชีพหมอนวดไทยมืออาชีพ 
(นวดเส้นชัยนาท) ต ารับหลวงปู่ศุขลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
ให้กับประชาชนจังหวัดชัยนาท เพ่ือให้บริการ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี

1,284,900 1,284,900 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ี และ
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 
กำรพัฒนำคุณภำพคนและ
เสริมสร้ำงควำมม่ันคง
ปลอดภัยทำงสังคม

โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
ประกอบอำชีพประชำชน
จังหวัดชัยนำท

2 841,000 841,000                 -                 -   

20 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของ
ผู้สูงอายุ
1. การส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของผู้สูงอายุ 
(ฝึกอาชีพระยะส้ัน 5 วัน) จ านวน 8 รุ่นๆ ละ 20 คน
 รวม 160 คน
2. การถอดบทเรียน (จ านวน 1 วัน) จ านวน 1 รุ่น 
จ านวน 40 คน รวม 40 คน

516,200 516,200 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้
ให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัด

26 กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่าย
เตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 - การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ให้ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของการคุ้มครองและ
เข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ 
 - กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร เด็ก
และเยาวชน

324,800 324,800 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาทางสังคม และเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการ
คุ้มครองและเข้าถึงสิทธิ 

จังหวัดชัยนาท   28/33



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 
กำรพัฒนำคุณภำพคนและ
เสริมสร้ำงควำมม่ันคง
ปลอดภัยทำงสังคม

โครงกำรส่งเสริมหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง

2 3,066,900 3,054,100                 -   12,800

25 กิจกรรมหลักท่ี 1 ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพแกนน าหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  กลุ่มเป้าหมาย แกนน า
หมู่บ้าน 40 หมู่บ้านๆละ 3 คน และเจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้อง 8 คน รวม 128 คน เพ่ือก าหนด
กิจกรรมการพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการ
 2. ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้แทนครอบครัวพัฒนา ใน
หมู่บ้านเป้าหมาย 40 หมู่บ้านๆละ 30 คน เวลา 1 
วัน เพ่ือให้มีความรู้ในกิจกรรมด้านอาชีพ
 3. สนับสนุนการประกอบอาชีพของครอบครัว
พัฒนา ในหมู่บ้านเป้าหมาย 40 หมู่บ้านๆละ 30 คน 
เพ่ือให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว

3,066,900 3,054,100 12,800 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และครัวเรือนมีการสร้างอาชีพ
 มีรายได้ ท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 12,800 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 
กำรพัฒนำคุณภำพคนและ
เสริมสร้ำงควำมม่ันคง
ปลอดภัยทำงสังคม

โครงกำรระดมพลังสร้ำงสรรค์
สังคมสันติสุข

2 12,994,500 3,000,000 9,994,500               -   

21 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมมาตรการในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
 - ประชุมคณะท างานโครงการฯ และประชุม
คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ 
 - เย่ียมติดตามศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
 - อบรมแกนน าเด็ก/เยาวชนเร่ืองการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE 
 - อบรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE 
 - มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการ
ด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE และประกวด
ชมรม เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด
 - แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานชมรม และ
กิจกรรมพิเศษ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ระดับภาค 
 - แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับประเทศ 

3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลการด าเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE (กรณีเจ้าหน้าท่ี
ส่วนกลางลงพ้ืนท่ี)
 - การเตรียมความพร้อมการน าเสนอผลงานระดับ
จังหวัด /ระดับภาค /ระดับประเทศ
 - การอบรม ฝึกสอน การร้องเพลง และเต้นทีม TO
 BE NUMBER ONE IDOL เพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัด
ส่งเข้าประกวดภาค /ประเทศ 
 - การอบรม ฝึกสอนเต้นทีม TO BE NUMBER 
ONE DANCERCISE เพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัด ส่งเข้า
ประกวดภาค /ประเทศ 

27 กิจกรรมหลักท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
 - ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 23 
จุด 104 ตัว

9,994,500 9,994,500 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 เน่ืองจากจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึนและก าลัง
เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีเข้าช่วย
 ท้ังน้ีเป็นการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย
ในแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดท่ีส าคัญ
ทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนหลังโครงการ : ต ารวจภูธร
จังหวัดชัยนาท เป็นผู้รับโอนทรัพย์สิน 
(มีหนังสือยืนยันการรับโอนทรัพย์สิน)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 
กำรพัฒนำคุณภำพคนและ
เสริมสร้ำงควำมม่ันคง
ปลอดภัยทำงสังคม

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรลดอุบัติเหตุจรำจรทำงบก

2 24,402,700 24,402,700                 -                 -   

24 กิจกรรมหลักท่ี 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
 1. ฝึกอบรมด้านการการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนให้แก่ประชาชนและอาสาสมัครในชุมชน/
หมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีเส่ียงอุบัติเหตุจราจรทางบกจังหวัด
ชัยนาท จ านวน 8 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 400 คน 
(รุ่นละ 1 วัน)
 2. จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการ
ฝึกอบรมและใช้สนับสนุนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุของชุมชน อาทิ เส้ือสะท้อนแสง กรวยยาง 
กระบองไฟ ป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจ และแผง
เหล็กก้ันจราจร

495,700 495,700 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการป้องกันคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชัยนาท

28 กิจกรรมหลักท่ี 2 แก้ไขจุดเส่ียง จุดอันตราย
 1. งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  จ านวน  5 จุด
 - ทางหลวงหมายเลข 3010 ตอนสรรพยา-สรรคบุรี
 ระหว่าง กม.0+583 - กม.2+893 
 - ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนคุ้งส าเภา-ไร่พัฒนา
 ระหว่าง กม.3+240+กม.5+235
 - ทางหลวงหมายเลข 3251 ตอนสรรคบุรี-คูพัฒนา 
ระหว่าง กม.0+695-กม.3+875 (เป็นตอนๆ)
 - ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนวัดสิงห์-บ้านโคก 
ระหว่าง กม.3+477-กม.6+900 (เป็นตอนๆ)
 - ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนแยกไปเข่ือน
เจ้าพระยา-คลองมอญ-หนองบัว ระหว่าง กม.
16+350-กม.20+141 (เป็นตอนๆ)
 2. งานราวกันอันตราย  1 จุด
 - ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนแยกไปเข่ือน
เจ้าพระยา-คลองมอญ ระหว่าง กม.5+200-กม.
10+964  (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 5.764 กม.

23,907,000 23,907,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการป้องกันและลดความรุนแรง
จากอุบัติเหตุในการเดินทางของประชาชนในพ้ืนท่ี

8,000,000 8,000,000

436,330,600 232,447,600 190,025,500 13,857,500รวมท้ังส้ิน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -          -                         -   
       -           161,768,900        -             11,706,700

       -                         -          -                         -   
       -             86,959,000        -               2,575,000

       -                         -   1             1,000,000

       -                 683,900        -               2,558,200

       -                         -   2             1,294,800

       -               2,800,000        -               1,567,000

20        538,950,000 17        266,036,500        -          252,211,800 3          20,701,700

-             9,000,000 -             9,000,000        -                         -          -   

20 547,950,000 17 275,036,500        -   252,211,800 3 20,701,700

4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความม่ันคง ลพบุรีสงบสุข 7           31,734,800

หมายเหตุ : 1.การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดลพบุรี 257,529,100 บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

              2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการฯ)

              3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

5           26,073,000

            7,728,400 2

รวม 4 ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

            3,486,300

          59,500,000

1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 7         350,452,800 7         176,977,200

2 การบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 3         149,034,000 3

3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี 3

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดลพบุรี

หน่วย  :  บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ

โครงกำรท่ีเสนอใช้

งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

ลพบุรี



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

1 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนอำหำร

ปลอดภัย

โครงกำรบริหำรจัดกำรน  ำเพ่ือ

กำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2    243,100,000       97,000,000    141,000,000     5,100,000

2 กิจกรรมท่ี 1 ขุดลอกคลองระบายอ่างเก็บน ้า

ห้วยซับเหล็กปริมาตรดิน 285,846 ลูกบาศก์เมตร 

(โครงการชลประทานลพบุรี)

      15,000,000         15,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน ้าเพ่ือ

การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

1 กิจกรรมท่ี 2 ซ่อมแซมและขุดลอกตะกอนดินระบบ

ส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยส้ม 

(โครงการชลประทานลพบุรี)

      10,000,000 10,000,000        เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน ้าเพ่ือ

การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

61 กิจกรรมท่ี 3 ก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อม

ระบบส่งน ้าบ้านเขาพระ ต้าบลหนองบัว อ้าเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

(โครงการส่งน ้าฯ เข่ือนป่าสักฯ)

      50,000,000       50,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน ้า

56 กิจกรรมท่ี 4 ระบบกระจายน ้าพื นท่ีแปลงสาธิตอ่าง

เก็บน ้าห้วยซับเหล็ก 

(โครงการชลประทานลพบุรี)

       8,000,000        8,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงินเน่ืองจากการ

เป็นการบริหารจัดการน ้า

57 กิจกรรมท่ี 5 ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายห้วยหิน

(โครงการชลประทานลพบุรี)

       5,000,000        5,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน ้า

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

3 กิจกรรมท่ี 6 ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าหนองโสน 

ต้าบลเพนียด อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรี 

(โครงการชลประทานลพบุรี)

      32,000,000         32,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน ้า

เพ่ือการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

54 กิจกรรมท่ี 7 ก่อสร้างอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้า

เพนียด (โครงการชลประทานลพบุรี)

      10,000,000       10,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน ้าเพ่ือ

การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

53 กิจกรรมท่ี 8 ปรับปรุงฝายท่าเด่ือ (คลองระบายน ้า

ห้วยซับเหล็ก) (โครงการชลประทานลพบุรี)

      25,000,000         25,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน ้า

55 กิจกรรมท่ี 9 ก่อสร้างแก้มลิงห้วยยาง 

(โครงการชลประทานลพบุรี)

       8,000,000        8,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน ้า

4 กิจกรรมท่ี 10 ก่อสร้างแก้มลิงเขาปง 

(โครงการชลประทานลพบุรี)

      15,000,000         15,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากการเป็นการบริหารจัดการน ้า

58 กิจกรรมท่ี 11 ก่อสร้างแก้มลิงหนองกาด (โครงการ

ชลประทานลพบุรี)

       5,000,000        5,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน ้า

59 กิจกรรมท่ี 12 ก่อสร้างแก้มลิงเขาโปร่งเม่น 

(โครงการชลประทานลพบุรี)

       5,000,000        5,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน ้า
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

60 กิจกรรมท่ี 13 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบ

น ้าพัฒนานิคม และพัฒนานิคม-แก่งคอย ต้าบล

หนองบัว อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

(โครงการส่งน ้าฯเข่ือนป่าสักฯ)

      50,000,000       50,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจากการ

เป็นการบริหารจัดการน ้า

62 กิจกรรมท่ี 14 ขุดบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

 (ร.31 รอ.)

       1,800,000      1,800,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากอยู่ในพื นท่ีของหน่วยงานราชการ 

สามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานด้าเนินการ

เองได้

63 กิจกรรมท่ี 15 ขุดลอกแก้มลิงชุมชนร่มทอง (ร.31 

รอ.)

       1,100,000      1,100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากอยู่ในพื นท่ีของหน่วยงานราชการ 

สามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานด้าเนินการ

เองได้

64 กิจกรรมท่ี 16 ขุดลอกแก้มลิงชุมชน ร.พัน.6 

(ร.31 รอ.)

       1,100,000      1,100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากอยู่ในพื นท่ีของหน่วยงานราชการ 

สามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานด้าเนินการ

เองได้

65 กิจกรรมท่ี 17 ขุดลอกแก้มลิงชุมชน ร.พัน.8 

(ร.31 รอ.)

       1,100,000      1,100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากอยู่ในพื นท่ีของหน่วยงานราชการ 

สามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานด้าเนินการ

เองได้
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

2 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

ท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์

โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พื นฐำนและแหล่งท่องเท่ียว

เชิงสร้ำงสรรค์

2    133,375,000       47,000,000     83,800,000     2,575,000

5 กิจกรรมท่ี 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายรอบอ่าง

เก็บน ้าห้วยกระแทกเฉลิมพระเกียรติ ต้าบลท่าศาลา

 ต้าบลนิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี (แขวงทาง

หลวงชนบทลพบุรี)

      20,000,000         20,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่ง

ท่องเท่ียวภายในจังหวัดลพบุรีให้ได้มาตรฐาน

66 กิจกรรมท่ี 2 ลานวัฒนธรรม “หลวงพ่อเภา” วัดถ ้า

ตะโก พุทธโสภา (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี)

       1,000,000        1,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ

6 กิจกรรมท่ี 3 ก่อสร้างอาคารโดมเหล็กหลังคาโค้ง

มัสยิดกลางจังหวัดลพบุรี (สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

ลพบุรี)

       2,575,000      2,575,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจของส่วนราชการในการ

ด้าเนินการ

67 กิจกรรมท่ี 4 สร้างแหล่งเรียนรู้เร่ืองลิงแห่งแรกของ

ภูมิภาค สวนสัตว์ลพบุรี ต้าบลทะเลชุบศร อ้าเภอ

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

(สวนสัตว์ลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ)

       2,800,000        2,800,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

7 กิจกรรมท่ี 5 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4041 

แยก ทล.2338 - บ้านซับจ้าปา ต้าบล

ซับจ้าปา อ้าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (แขวงทาง

หลวงชนบทลพบุรี)

      10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่ง

ท่องเท่ียวภายในจังหวัดลพบุรีให้ได้มาตรฐาน

8 กิจกรรมท่ี 6 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4037 

แยก ทล.3196 - บ้านบางอิฐ ต้าบล

หนองเต่า อ้าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

(แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี)

      17,000,000         17,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

68 กิจกรรมท่ี 7 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4047 

(ตอนลพบุรี) ต้าบลป่าตาล อ้าเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี (แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี)

      15,000,000       15,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

69 กิจกรรมท่ี 8 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.5006 

เช่ือมถนนเทศบาลต้าบลท่าวุ้ง - บ้านหนองปลาดุก 

ต้าบลบางล่ี อ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (แขวงทาง

หลวงชนบทลพบุรี)

      15,000,000       15,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

70 กิจกรรมท่ี 9 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.5130 

เลียบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิฝ่ังขวา ต้าบลโคกสลุง 

อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (แขวงทางหลวง

ชนบทลพบุรี)

      20,000,000       20,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

71 กิจกรรมท่ี 10 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.2179

 แยก ทล.21 - บ้านโคกเกรียบ ต้าบลโคกสลุง 

อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (แขวงทางหลวง

ชนบทลพบุรี)

      30,000,000       30,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

3 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3  

พัฒนำลพบุรีเมืองสะอำด 

และสภำพแวดล้อมดี

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรีจังหวัด

ลพบุรี

5       3,906,400         1,123,700         224,500     2,558,200

9 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวด้าละโว้ 

จังหวัดลพบุรี (ส้านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมประชาชน จ้านวน 10 คน จ้านวน 4 วัน

          101,000              97,400            3,600 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ 

(โครงการใหม่) และ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าเบี ยงเลี ยงเจ้าหน้าท่ี 

จ้านวน 5 คนๆ ละ 3 วัน

 วันละ 240 บาท
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

10 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวหอมกุหลาบ

จังหวัดลพบุรี (ส้านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมเกษตรกรจ้านวน 30 คน จ้านวน 2 ครั ง

 - วัสดุทางการเกษตร 57,400 บาท

 - ครุภัณฑ์ เคร่ืองคัดเมล็ดข้าว 1 ชุด 

   250,000 บาท

          429,700             379,400          50,300 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ 

(โครงการใหม่) และ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าติดตามการด้าเนิน

โครงการส้าหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี 50,300

 บาท

11 กิจกรรมท่ี 3 เสริมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม และพันธ์ุต้นไม้หนามแจง 

(ส้านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมประชาชน จ้านวน 195 คน จ้านวน 2 วัน 

 - ค่าวัสดุประกอบการอบรม 69,500 บาท

          138,900             138,900 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ 

(โครงการใหม่)

12 กิจกรรมท่ี 4 อนุรักษ์บัวหลากสายพันธ์ุ 

(ส้านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี)

 - จ้างเหมาขุดลอกสระน ้า 30,000 บาท

 - อบรมประชาชน 50 คน จ้านวน 2 วัน

 - วัสดุประกอบการฝึกอบรม 75,350 บาท

          130,000             130,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ 

(โครงการใหม่)
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

13 กิจกรรมท่ี 5 อนุรักษ์พันธุกรรมต้นจ้าปีสิริธร

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดลพบุรี

 - จ้างเหมาเตรียมพื นท่ีพร้อมปลูกต้นจ้าปี 78,000 

บาท

 - จัดซื อพันธ์ุต้นจ้าปี 1,000 ต้นๆละ 300 บาท 

300,000 บาท

          378,000             378,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ 

(โครงการใหม่)

72 กิจกรรมท่ี 6 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์

พันธ์ุกรรมพืช 

(ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี)

 - ค่าจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ 37,500 บาท 

1 ตอน ความยาว 15-20 นาที 

 - ค่าจ้างผลิตสกู๊ปโทรทัศน์ ความยาว 3-5 นาที 

จ้านวน 5 ตอนๆละ 35,000 บาท เป็นเงิน 137,000

 บาท

 - ค่าจ้างเผยแพร่สกู๊ป/รายงานพิเศษ (เคเบิ ลทีวี 3 

สถานี) สถานีละ 4,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

          224,500           224,500 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ 

(โครงการใหม่)

ลพบุรี   8/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

14 กิจกรรมท่ี 7 การขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน (ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมบุคลากรคุณครูและนักเรียน 

 - จัดนิทรรศการในโรงเรียน 50 แห่ง

       2,504,300      2,504,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการอบรมคุณครูและนักเรียน

รวมทั งเป็นการจัดกิจกรรมในโรงเรียน ควรให้

เป็นงานของทางหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ

4 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนอำหำร

ปลอดภัย

โครงกำรขยำยผลตำมแนว

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

2       5,600,500         1,785,400         926,000     2,889,100

15 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมความรู้การผลิตทางการเกษตร

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(ส้านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมประชาชน 50 คน จ้านวน 2 วัน

 - ค่าจ้างเหมาท้าโรงเรือน 25 โรงเรียนๆละ 1 

หลังๆละ 30,000 บาท จ้านวน750,000 บาท

 - ค่าวัสดุ 542,000 บาท

       1,861,000          1,785,400          75,600 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้างอาชีพประชาชน

ไม่เห็นควรสนันสนุน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 4 ครั งๆละ 3,900 บาท ค่าควบคุมงาน จ้านวน 

120 วันละ 300 บาท ค่าเบี ยเลี ยงผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ 10 คนๆ ละ 240 บาท

ลพบุรี   9/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

73 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตด้านประมงตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(ส้านักงานประมงจังหวัดลพบุรี)

 - ค่าจ้างเหมาสร้างบ่อซีเมนต์เลี ยงปลา 25 บ่อๆละ 

19,000 บาท เป็นเงิน 475,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาจัดท้าบ่อกบพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 25

 บ่อๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท

 - วัสดุการเกษตร 387,000 บาท

          950,000           926,000          24,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้างอาชีพประชาชน เป็น

โครงการต่อเน่ืองจากปี 2564 ได้รับงบประมาณ 

725,600 บาท

ไม่เห็นควรสนับสนุน

ค่าเบี ยเลี ยง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 10 คนๆละ 

10 วันๆละ 240 บาท

16 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด

ลพบุรี) (ค่าวัสดุส้านักงานและวัสดุการเกษตร 

1,423,500บาท)

       1,423,500      1,423,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากโครงการเป็นการจัดซื อวัสดุครุภัณฑ์

เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง

ลพบุรี   10/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

74 กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมการเรียนรู้แปรรูปสินค้าเกษตร

ด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ส้านักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี)

- ค่าตอบแทนวิทยากร 75,000 บาท

- ค่าเบี ยเลี ยงผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ และค่าจ้าง

เหมาเจ้าหน้าท่ีประสานงานและติดตามผลการใช้

งานเทคโนโลยี 156,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 50 คน จ้านวน 

105,000 บาท 

- ค่าวัสดุ 30,000 บาท

- ค่าครุภัณฑ์ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

จ้านวน 50 ตู้ๆละ 20,000 บาท จ้านวน 1,000,000

 บาท

       1,366,000      1,366,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากโครงการเป็นการจัดซื อวัสดุครุภัณฑ์

เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง

ลพบุรี   11/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

5 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

ท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์

โครงกำรส่งเสริมงำนประเพณี

และของดีประจ ำถ่ิน เพ่ือสร้ำง

มูลค่ำเพ่ิมทำงกำรท่องเท่ียว

2     12,279,000       10,500,000       1,779,000               -   

17 กิจกรรมท่ี 1 งำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์     10,000,000       10,000,000                 -                 -   เห็นควรสนันสนุน

เน่ืองจากเป็นงานประจ้าปีของจังหวัด ปี 2564 

งบประมาณ 5,000,000 บาท

    กิจกรรมย่อย 1.1 งานแผ่นดินสมเด็จพระ

นารายณ์ (ส้านักงานจังหวัดลพบุรี (กลุ่มงาน

อ้านวยการ))

       9,150,000          9,150,000 เห็นควรสนันสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

    กิจกรรมย่อย 1.2 ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดิน

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

(ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี)

          850,000             850,000 เห็นควรสนันสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

18 กิจกรรมท่ี 2 มหกรรมประกวดปลากัดไทยสวยงาม 

จังหวัดลพบุรี (ส้านักงานประมงจังหวัดลพบุรี)

          500,000             500,000 เห็นควรสนันสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของ

จังหวัด เป็นโครงการต่อเน่ือง ปี 2564 ได้รับ

งบประมาณ 216,000 บาท

ลพบุรี   12/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

75 กิจกรรมท่ี 8 สืบสานงานประเพณีเส่อกระจาด

(ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี)

          500,000           500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

(โครงการใหม่)

76 กิจกรรมท่ี 9 เทศกาลกินปลา ด่ืมนม ชมเข่ือน

(โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาป่าสักชลสิทธ์ิ)

       1,279,000        1,279,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

(โครงการใหม่)

6 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนอำหำร

ปลอดภัย

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

เส้นทำงล ำเลียงสินค้ำเพ่ือ

กำรเกษตร

2     50,000,000       50,000,000                 -                 -                                                       -   

19 กิจกรรมท่ี 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4016 

แยก ทล.2219 - บ้านกระดานเล่ือน ต้าบลชอน

สมบูรณ์ อ้าเภอหนองม่วง, ต้าบลมหาโพธ์ิ อ้าเภอ

สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

      25,000,000         25,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในการ

ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ลพบุรี   13/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

20 กิจกรรมท่ี 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.3002 

แยก ทล.205 - บ้านห้วยเคล็ด ต้าบล

วังเพลิง, ต้าบลดงมะรุม อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัด

ลพบุรี

      15,000,000         15,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในการ

ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

21 กิจกรรมท่ี 3 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4039 

แยก ทล.2089 - บ้านทะเลวังวัด 

ต้าบลท่าดินด้า อ้าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

      10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในการ

ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ลพบุรี   14/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

7 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนอำหำร

ปลอดภัย

โครงกำรส่งเสริมกำรตลำด 

กำรบริโภคอำหำรปลอดภัย

2       3,772,300         2,618,200       1,097,300         56,800

22 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมแหล่งจ้าหน่ายสินค้าเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดเกษตรท่ีย่ังยืน

(ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี)

 - อบรมประชาชน กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้

และฝึกทักษะด้านการพัฒนาบริหารจัดการตลาด

เกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ จ้านวน 80 คน จ้านวน 

3 วัน

 - อบรมประชาชน กิจกรรมส่งเสริมการท้าบรรจุ

ภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ จ้านวน 50 คน จ้านวน 1 

วัน 

 - ค่าครุภัณฑ์ เคร่ืองขึ นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ

 จ้านวน 3 เคร่ืองๆละ 45,000 บาท และ เคร่ือง

แม่พิมพ์ขึ นรูปภาชนะ จ้านวน 3 เคร่ืองๆละ 3 ชุดๆ

ละ  15,000 บาท

          855,000             855,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและ

กระตุ้นรายได้ เป็นโครงการต่อเน่ือง ปี 2563 

งบประมาณ 596,700 บาท

ลพบุรี   15/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

77 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดสินค้า

เกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย

(ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี)

 - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า

เกษตร จ้านวน 1 ครั งๆละ 500,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาการจัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริม

การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 11 แห่ง จ้านวน 

110,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาจัดท้า VTR ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร

วัตถุดิบปลอดภัย จ้านวน 2 ครั งๆละ 60,000 บาท 

เป็นเงิน 120,000 บาท

          770,000           770,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและ

กระตุ้นรายได้ เป็นโครงการต่อเน่ือง ปี 2563 

งบประมาณ 1,088,000 บาท

23 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

ลพบุรี (ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี)

 - จ้างเหมาจัดงาน จ้านวน 7 วัน วันละ 40 บูธ 

จ้านวนเงิน 1,500,000 บาท

       1,820,000          1,763,200          56,800 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและ

กระตุ้นรายได้ (โครงการใหม่) และ ไม่เห็นควร

สนับสนุน ค่าท่ีพักและค่าตอบแทน เจ้าหน้าท่ี

ระดับ 8 และ 9 จ้านวน 5 คน

ลพบุรี   16/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

78 กิจกรรมท่ี 4 เสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับ

การบริโภคอาหารปลอดภัย 

(ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี)

 - จัดท้าส่ือโทรทัศน์ 235,000 บาท

 - จัดท้าส่ือวิทยุกระจายเสียง 16,560 บาท

 - อบรมประชาชน จ้านวน 30 คน จ้านวน 2 วัน

          327,300           327,300 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและ

กระตุ้นรายได้ (โครงการใหม่)

8 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4  

พัฒนำสังคมคุณภำพ 

เสริมสร้ำงควำมม่ันคง ลพบุรี

สงบสุข

โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิต

คนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกำส

ในสังคม

4       5,658,300         4,146,000                 -       1,512,300

24 กิจกรรมท่ี 1 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

(ส้านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)

 - อบรมผู้สูงอายุ จ้านวน 18 พื นท่ีๆ ละ 14 วัน

       4,245,000          4,046,000         199,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการฝึกทักษะของผู้สูงอายุ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการใหม่ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าจัดท้าวุฒิบัตรพร้อม

กรอบรูป จ้านวน  950 ชุดๆละ 200 บาท และ 

ค่าใช้จ่ายพิธีปิด  จ้านวน  18 พื นท่ี ๆ ละ 500 

บาท

25 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ 

(พชอ.) ประจ้าปี 2565

          597,200         597,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจของหน่วยงาน

ลพบุรี   17/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

26 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายใน

การจัดการและแก้ไขปัญหาชุมชน ปีงบประมาณ 

2565

          316,100         316,100 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจของหน่วยงาน

79 กิจกรรมท่ี 4 สร้างการรับรู้ เก่ียวกับการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือรองรับกับสังคมสูงวัย

          400,000         400,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจของหน่วยงาน

27 กิจกรรมท่ี 5 สานพลังประชารัฐ พัฒนาทักษะอาชีพ

แก่แรงงานนอกระบบ 

(ส้านักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมประชาชน จ้านวน 60 คน 5 วัน

          100,000             100,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้างอาชีพ (โครงการใหม่)

9 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4  

พัฒนำสังคมคุณภำพ 

เสริมสร้ำงควำมม่ันคง ลพบุรี

สงบสุข

โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยม

และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

4         466,000                   -                   -          466,000

28 กิจกรรมท่ี 1 ปลูกฝังเยาวชนด้วยศีล 5           310,000         310,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจของหน่วยงาน

29 กิจกรรมท่ี 2 ประกวดมัคนายกน้อย           156,000         156,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจของหน่วยงาน

ลพบุรี   18/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

10 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4  

พัฒนำสังคมคุณภำพ 

เสริมสร้ำงควำมม่ันคง ลพบุรี

สงบสุข

โครงกำรบูรณำกำรเสริมสร้ำง

ศักยภำพเด็กและเยำวชน

จังหวัดลพบุรี

4         828,800                   -                   -          828,800

79 กิจกรรม ขับเคล่ือนนวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ

จังหวัดลพบุรี

          828,800         828,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจของหน่วยงาน

11 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3  

พัฒนำลพบุรีเมืองสะอำด 

และสภำพแวดล้อมดี

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร

ส่ิงแวดล้อมและสุขภำวะท่ีดี

ของชุมชน

5       1,000,000                   -                   -       1,000,000

30 กิจกรรมท่ี 1 ขับเคล่ือนการบริหารจัดการขยะด้วย

นวัตกรรมจังหวัดลพบุรี

       1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจของหน่วยงาน

ลพบุรี   19/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

12 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนอำหำร

ปลอดภัย

โครงกำรเพ่ิมมูลค่ำทำง

เศรษฐกิจภำคกำรเกษตรตลอด

ห่วงโซ่อุปทำน

2     31,157,000       19,869,800       8,745,600     2,541,600

31 กิจกรรมท่ี 1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ้ารุงดิน 

(สถานีพัฒนาท่ีดินลพบุรี)

 - อบรมเกษตรกร 11 รุ่นๆละ 100 คน

 - ค่าวัสดุการเกษตร 11 อ้าเภอ 9,025,800 บาท

      17,976,800         17,525,200         451,600 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการเกษตรเป็น

โครงการต่อเน่ือง ปี 2563 ได้รับงบประมาณ 

12,219,100 บาท 

ไม่เห็นควรสนับสนุน

ค่าเบี ยเลี ยงผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและงาน

บริหารโครงการ

32 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนและ

ปลอดภัยในเขตปฏิรูปท่ีดิน

 (ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมเกษตรกร จ้านวน 104 คน 4 วัน 

 - ค่าจัดซื อพันธ์ุไม้ 400,000 บาท 1,000 ไร่

          800,000             782,000          18,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการเกษตร 

(โครงการใหม่)

ไม่เห็นควรสนับสนุน

ค่าเบี ยเลี ยงให้ผู้ปฏิบัติบัติงานให้ราชการ

ลพบุรี   20/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

80 กิจกรรมท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชและ

การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

(ส้านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมเกษตรกร 4 กิจกรรม

 - ปรับปรุงอาคารสืบสานภูมิปัญญาและสวน

สมุนไพร 2,000,000 บาท

       5,817,600 5,745,600                72,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการเกษตร 

(โครงการใหม่) 

ไม่เห็นควรสนับสนุน

ค่าเบี ยเลี ยงให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

81 กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมและเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้า

เศรษฐกิจ

(ส้านักงานประมงจังหวัดลพบุรี)

       5,000,000        3,000,000      2,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เฉพาะการปล่อยสัตว์น ้าในแหล่งน ้าปิด แต่ไม่

เห็นควรสนับสนุนท่ีน้าไปปล่อยในเข่ือนป่าสักชล

สิทธ์ิเน่ืองจากเข่ือนป่าสักอยู่ในพื นท่ี 2 จังหวัด 

(ลพบุรีและสระบุรี)

33 กิจกรรมท่ี 5 ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้า

ปศุสัตว์เข้าสู่มาตรฐาน 

(ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี)

          312,600             312,600 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริม

ด้านการเกษตร(โครงการใหม่)

34 กิจกรรมท่ี 6 เพ่ิมศักยภาพเครือข่าย

ภาคการเกษตร

(ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี)

       1,250,000          1,250,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริม

ด้านการเกษตร(โครงการใหม่)

ลพบุรี   21/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

13 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4  

พัฒนำสังคมคุณภำพ 

เสริมสร้ำงควำมม่ันคง ลพบุรี

สงบสุข

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง

ด้ำนคุณภำพชีวิตและทรัพย์สิน

1         147,000           147,000                 -                 -   

35 กิจกรรม ผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจให้โอกาส

ผู้พลั งผิด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 250 คน

          147,000             147,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเก่ียวกับ

ความม่ันคง ด้านอาชญากรรมลดลง โครงการ

ต่อเน่ืองปี 2563 ได้รับงบประมาณ 419,600 บาท

14 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4  

พัฒนำสังคมคุณภำพ 

เสริมสร้ำงควำมม่ันคง ลพบุรี

สงบสุข

โครงกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติด

1       3,420,000         1,820,000       1,600,000               -   

82 กิจกรรมท่ี 1 สร้างการรับรู้เก่ียวกับปัญหา

ยาเสพติด

          400,000           400,000 เห็นควรสนับสุนนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นเร่ืองของยาเสพติด (โครงการใหม่)

36 กิจกรรมท่ี 2 ฝึกปฏิบัติการหาข่าวและป้องกันการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดโดยแกนน้าหมู่บ้าน

เข้มแข็งต้านยาเสพติด

       1,200,000          1,200,000 เห็นควรสนับสุนน

เน่ืองจากเป็นเร่ืองของยาเสพติด (โครงการใหม่)

37 กิจกรรมท่ี 3 รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก           120,000             120,000 เห็นควรสนับสุนน

เน่ืองจากเป็นเร่ืองของยาเสพติด (โครงการใหม่)

ลพบุรี   22/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

83 กิจกรรมท่ี 3 สร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ผ่านการ

บ้าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด

       1,200,000        1,200,000 เห็นควรสนับสุนนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นเร่ืองของยาเสพติด (โครงการใหม่)

38 กิจกรรมท่ี 4 เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื นท่ี

จังหวัดลพบุรี

          500,000             500,000 เห็นควรสนับสุนน

เน่ืองจากเป็นเร่ืองของยาเสพติด (โครงการใหม่)

15 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4  

พัฒนำสังคมคุณภำพ 

เสริมสร้ำงควำมม่ันคง ลพบุรี

สงบสุข

โครงกำรป้องกันและลด

อุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดลพบุรี

1         764,700           710,000                 -           54,700

39 กิจกรรมท่ี 1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน

สถานศึกษา

 - อบรมประชาชน จ้านวน 10 รุ่นๆละ 150 คน

          560,000             560,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 

(โครงการใหม่)

ลพบุรี   23/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

40 กิจกรรมท่ี 2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาล

 - ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมส้าหรับคณะ

กรรมการฯประชุมติดตามสถานการณ์ จ้านวน30 

คน ๆ ละ 1 มือ ๆ ละ 35 บาท จ้านวน 14 วัน

1. ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จ้านวน20,000 

บาท

2. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จ้านวน 

20,000 บาท

           54,700          54,700 ไม่เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน จึงควร

ให้ใช้งบประมาณของหน่วยงาน

41 กิจกรรมท่ี 3 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุบนท้องถนน

 - จ้างผลิตส่ือ 3 ส่ือ

          150,000             150,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 

(โครงการใหม่)

16 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนอำหำร

ปลอดภัย

โครงกำรส่งเสริมอัตลักษณ์

เกษตรอินทรีย์ภำยในจังหวัด

ลพบุรี

2     15,738,200         4,619,000     10,000,000     1,119,200

42 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์

วิถีลพบุรี (ส้านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมประชาชนและศึกษาดูงาน จ้านวน 90 คน

          736,000             736,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเก่ียวกับเกษตรและอบรม

เกษตรกร เป็นโครงการต่อเน่ือง ปี 2563 

งบประมาณ 2,824,800 บาท

ลพบุรี   24/30



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

84 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการเลี ยงไก่อินทรีย์วิถีลพบุรี 

(ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี)

 - อบรมเกษตรกร จ้านวน 200 คน

 - ค่าวัสดุการเกษตร 926,800 บาท

       1,027,200      1,027,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากจังหวัดแจ้งว่าพื นท่ีด้าเนินการไม่พร้อม

ในการเลี ยงไก่อินทรีย์และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็น

การสนับสนุนวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกร

43 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมการเลี ยงปลาน ้าจืดอินทรีย์วิถี

ลพบุรี (ส้านักงานประมงจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมเกษตรกร 20 คนๆละ 2 หลักสูตร

          975,000             883,000          92,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเก่ียวกับเกษตรและอบรม

เกษตรกร (โครงการใหม่) และไม่เห็นควร

สนับสนุนค่าเบี ยเลี ยงในการปฏิบัติงานในราชการ

44 กิจกรรมท่ี 4 ยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร

จังหวัดลพบุรี (ลพบุรีการันตี)

(ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมเกษตรกรและจ้างเหมาจัดงาน

       3,000,000          3,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเก่ียวกับเกษตรและอบรม

เกษตรกร (โครงการใหม่)
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

85 กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์ 

อาหารปลอดภัย และยกระดับเช่ือมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดลพบุรี 

(ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี)

 - จ้างเหมาจัดงานแสดง ประชาสัมพันธ์ และ

จ้าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย 

จ้านวน 1 ครั ง จ้านวน 1 ครั ง

 - จ้างเหมาจัดท้าจุดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ้านวน 20 จุดๆ ละ 

99,500 บาท

      10,000,000       10,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเก่ียวกับเกษตรและอบรม

เกษตรกร (โครงการใหม่)

17 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3  

พัฒนำลพบุรีเมืองสะอำด 

และสภำพแวดล้อมดี

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน

โครงกำรอันเน่ืองมำจำก 

พระรำชด ำริ

5       2,822,000         2,362,600         459,400               -   

45 กิจกรรม 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบสานพระ

ราชปณิธาน 

 - อบรมเยาวชน จ้านวน 60 คน

       2,362,600          2,362,600 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ของ

เยาวชนด้านส่ิงแวดล้อม
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

86 กิจกรรม 2 ค่ายเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม

 - จัดกิจกรรมเข้าค่าย จ้านวน 60 คน

          459,400           459,400 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ของ

เยาวชนด้านส่ิงแวดล้อม

18 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4  

พัฒนำสังคมคุณภำพ 

เสริมสร้ำงควำมม่ันคง ลพบุรี

สงบสุข

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ

ชุมชนด้ำนกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

1     20,450,000       19,250,000       1,200,000               -   

46 กิจกรรมท่ี 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้า

ลพบุรี บริเวณวัดยาง ณ รังสี ต้าบลตะลุง อ้าเภอ

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

      11,250,000         11,250,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นบริหารจัดการน ้า ป้องกันน ้าท่วม

47 กิจกรรมท่ี 2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองล้า

โพนทอง หมู่ท่ี 11  บ้านพรหมทินใต้  ต้าบลหลุมข้าว

 อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรี

       8,000,000          8,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นบริหารจัดการน ้า ป้องกันน ้าท่วม

87 กิจกรรมท่ี 3 สร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับต้าบล หมู่บ้านโดยการฝึก

ภาคปฏิบัติเยาวชนและประชาชนอาสาปฏิบัติการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

       1,200,000        1,200,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นบริหารจัดการน ้า ป้องกันน ้าท่วม
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

19 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

ท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์

โครงกำรส่งเสริมกำรตลำด

และพัฒนำสินค้ำท่ีระลึกเพ่ือ

สร้ำงมูลค่ำด้ำนกำรท่องเท่ียว

2       3,380,000         2,000,000       1,380,000               -   

48 กิจกรรมท่ี 1 จัดท้าส่ือน้าชมส้าหรับนักท่องเท่ียวชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ (ออรีโอไกด์) 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์)

       2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียวและ

ส่งเสริมรายได้ (โครงการใหม่)

88 กิจกรรมท่ี 2 การประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์ลพบุรีสวน

(สัตว์ลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ)

       1,380,000        1,380,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียวและ

ส่งเสริมรายได้
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

20 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนอำหำร

ปลอดภัย

โครงกำรส่งเสริมศักยภำพและ

ยกระดับสถำนประกอบกำร 

SMEs อุตสำหกรรมแปรรูป

กำรเกษตรสู่มำตรฐำน

2       1,084,800         1,084,800                 -                 -   

49 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน

ภาคการผลิตของ SMEs อุตสาหกรรมอาหารและ

เกษตร(ส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี)

 - อบรมประชาชน จ้านวน 6 รุ่น ๆ ละ 5 วัน ๆละ 

20 คน

          310,800             310,800 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียวและ

ส่งเสริมรายได้

50 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับ

กลุ่มวิสาหกิจ OTOP และชุมชนเข้มแข็งในภาค

การเกษตร (ส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี)

  - อบรม จ้านวน 5 รุ่น ๆ ละ 5 วัน ๆละ 20 คน ๆ

          259,000             259,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียวและ

ส่งเสริมรายได้

51 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย

นวัตกรรมใหม่ (ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี)

 - อบรมประชาชน จ้านวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน ๆ 

ละ 2 วัน

          460,000             460,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียวและ

ส่งเสริมรายได้
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

 งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดลพบุรี

52 กิจกรรมท่ี 4 เย่ียมเยือนสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพผู้ผลิตของจังหวัดลพบุรี 

(ส้านักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี)

 - ศึกษาดูงาน 2 รุ่น ๆ ละ 34 คน

           55,000              55,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียวและ

ส่งเสริมรายได้

       9,000,000          9,000,000

   547,950,000      275,036,500    252,211,800    20,701,700

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั งสิ น
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จํานวน บาท จํานวน บาท จํานวน บาท จํานวน บาท

-     -                    -     -                    

15,000,000          3,250,000            

3        65,103,000          -     -                    

56,573,600          21,639,400          

-     -                    -     -                    

70,338,400          2,743,000            

-     -                    2        1,500,000            

-                    -                    

16        451,894,700 11        215,747,300 3        207,015,000 2          29,132,400

-            9,000,000            9,000,000

16 460,894,700 11 224,747,300 3 207,015,000 2 29,132,400

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี 

หนวย  :  บาท

ที่ ประเด็นการพัฒนา

โครงการที่เสนอใช

งบประมาณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

ภายในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

เกินกรอบวงเงิน
ไมควรสนับสนุนงบประมาณ

27,061,000          

1 พัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 3         135,300,000 3 117,050,000        

2
สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม การคา

 การลงทุน การเกษตร การทองเที่ยวและบริการสูมาตรฐานสากล
7         170,377,000 4

-                    

3 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย 4         144,717,700 4 71,636,300          

4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะ 2             1,500,000          - 

รวม  4  ประเด็นการพัฒนา

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ : 1.การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ ก.บ.ภ. ของจังหวัดสระบุรี 224,120,700 บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เทาของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (ไมรวมงบบริหารจัดการฯ)

               3. พิจารณาตามลําดับความสําคัญของโครงการ ตามที่จังหวัดเสนอ

สระบุรี



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 

พัฒนำสู่เมืองอุตสำหกรรมเชิง

นิเวศ (Eco Industrial Town)

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร

บริหำรจัดกำรคุณภำพ

ส่ิงแวดล้อมสู่ควำมเป็นเมือง

น่ำอยู่ จังหวัดสระบุรี

4,000,000 750,000                 -   3,250,000

กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำร สู่

เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

4,000,000 750,000                 -   3,250,000

11 1. ยกระดับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของโรงงาน

ในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

- คัดเลือกโรงงานท่ีต้องการยกระดับด้านส่ิงแวดล้อม

 50 โรงงาน

- อบรมการจัดท าแผน/มาตราการยกระดับ

- ค่าจ้างเหมาการให้ค าปรึกษาเชิงลึก พร้อมตรวจ

ติดตามประเมินผล 50 โรงงาน ๆ ละ 65,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล จ านวน 1,500 คนๆ ละ

 150 บาท

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี ป.ตรี 2 คน 9 เดือนๆ ละ

 15,000 บาท

5 4,000,000 750,000 3,250,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาและยกระดับเมือง

อุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม

ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นค่าจ้างเหมาให้ค าปรึกษาเชิงลึก 

3,250,000 บาท และค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าท่ี ป.

ตรี 

2 คน 270,000 บาท

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

สระบุรี   1/50



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

โครงกำรประชำรัฐร่วมใจ

ห่วงใยธรรมชำติ (เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว)

1,300,000 1,300,000                 -                 -   

กิจกรรมหลักท่ี 1 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในจังหวัด

สระบุรีอย่ำงย่ังยืน

1,300,000 1,300,000                 -                 -   

12 1. ประชารัฐร่วมใจห่วงใยธรรมชาติ (เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว)

- อบรมด้านส่ิงแวดล้อมและการเพาะกล้าไม้ จ านวน

 2 วัน 200 คน

- ซ้ือวัสดุเพ่ือจัดต้ังเรือนเพาะช ากล้าไม้ชุมชน 7 แห่ง

 (ตามโรงเรียนต้นแบบ)

- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตควบคุมมลพิษ และ

พ้ืนท่ี

น าร่องในโรงเรียน

5 1,000,000 1,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเยาวชน/ประชาชน

รักษ์ส่ิงแวดล้อม และป้องกันมลพิษในพ้ืนท่ี

13 2. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองจังหวัดสระบุรี

- จัดท าส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)

- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต

เมือง 

- จัดซ้ือวัสดุการเกษตรและพันธ์ุไม้

5 300,000 300,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตส านึกท่ีดี

ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

สระบุรี   2/50



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

โครงกำรพัฒนำกำรเช่ือมโยง

ระบบขนส่งต่ำง ๆ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดสระบุรี

130,000,000 115,000,000 15,000,000 -             

กิจกรรมหลักท่ี 1 กำรพัฒนำกำรเช่ือมโยงระบบ

ขนส่งต่ำงๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี

130,000,000 115,000,000 15,000,000 -             

28 1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางหลวง

หมายเลข 3224 ตอน บ้านป่า - ท่าคล้อ - แสลงพัน

 ต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

- ปรับปรุงพ้ืนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตามมาตรฐาน

 ระยะทาง 3.000 กม.

2 20,000,000 20,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

การคมนาคมของจังหวัด

94 2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางหลวง

หมายเลข 3566 ตอน โพนทอง-ขอนชะโงก 

ต าบลคชสิทธ์ิ  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

- ปรับปรุงพ้ืนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตามมาตรฐาน

 ระยะทาง 2.805 กม.

2 15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

การคมนาคมของจังหวัด

4 3. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางหลวง

หมายเลข 3261 ตอน หนองเสือ-ปากคลอง 13 ต าบล

กุ่มหัก อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

- ปรับปรุงพ้ืนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตามมาตรฐาน

 ระยะทาง 3.600 กม.

2 20,000,000 20,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

การคมนาคมของจังหวัด

สระบุรี   3/50



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

3 4. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางหลวง

หมายเลข 3385 ตอน หน้าพระลาน-หนองจาน 

ต าบลเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี

- ปรับปรุงพ้ืนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตามมาตรฐาน

 ระยะทาง 1.450 กม.

2 20,000,000 20,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

การคมนาคมของจังหวัด

2 7. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข

 3222 – บ้านโป่งก้อนเส้า อ าเภอแก่งคอย จังหวัด

สระบุรี  จ านวน 1 แห่ง ระยะทาง 3.000 กม.

2 25,000,000 25,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ

จังหวัด

1 8. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข

 1 – บ้านประดู่ อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัด

สระบุรี  จ านวน 1 แห่ง ระยะทาง 5.000 กม.

2 30,000,000 30,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ

จังหวัด

สระบุรี   4/50



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2

ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันของ

ภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำ กำร

ลงทุน กำรเกษตร กำร

ท่องเท่ียวและบริกำรสู่

มำตรฐำนสำกล

โครงกำรส่งเสริมกำรจัด

กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นตลำดกำร

ท่องเท่ียวในจังหวัดสระบุรี

50,590,000 21,385,000 28,216,000 989,000

กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมกำรจัดงำนประเพณี

ระดับจังหวัด

22,100,000 21,385,000                 -   715,000

5 1. จัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวาย

เทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี

- จ้างเหมาจัดงาน จ านวน 3 วัน 

- จัดท าป้ายขบวนและเคร่ืองแต่งกาย 50 คน 

จ านวน 3 วัน

- จัดขบวนพยุหยาตราและขบวนเจ้าเมืองสระบุรี ร้ิว

ขบวนม้า/ช้าง 18 ตัว และเคร่ืองแต่งกายผู้ร่วมขบวน

 500 คน 

- จัดตกแต่งรถบุปผชาติ 4 ขบวนและผู้ร่วมขบวน 

300 คน 

- จัดพิธีเปิดงานตักบาตรดอกเข้าพรรษา 

- จัดแถลงข่าวและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

2 7,800,000 7,800,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและรักษา

วัฒนธรรมของจังหวัด

สระบุรี   5/50



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

6 2. การจัดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน

- จ้างเหมาจัดงาน จ านวน 2 วัน ประกอบด้วย

- จัดแสงสีเสียง ขบวนนางร า สาธิตการแสดง 

- จัดพิธีจ าลองเหตุการณ์พระพุทธเจ้าเสด็จจาก

ดาวดึงส์ 

- ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ถ่ายท าวีดีโอ ป้าย และงาน

แถลงข่าว

- จัดตกแต่งสถานท่ี/ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- จัดอาหาร/ เคร่ืองด่ืม

2 2,800,000 2,800,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและรักษา

วัฒนธรรมของจังหวัด

9 3. การจัดงานคาวบอยเฟสติวัล

- จ้างเหมาจัดงาน จ านวน 2 วัน ประกอบด้วย

- แถลงข่าว พิธีเปิด สถานท่ี 

- จัดอาหารและเคร่ืองด่ืม 500 คน

- จัดบูทจ าหน่ายสินค้า 

- ประกวดคาวบอย/เกริลย์

- จ้างเหมาประชาสัมพันธ์

2 3,200,000 3,100,000 100,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและ

รักษาอัตลักษณ์ของจังหวัด

ไม่เห็นควรสนับสนุน

ค่าเงินรางวัลจากการประกวด 100,000 บาท

สระบุรี   6/50



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

8 4. การจัดงานประเพณีลอยกระทงย่ีเป็ง

   - จ้างเหมาจัดงาน จ านวน 1 วัน ประกอบด้วย

   - จัดแถลงข่าว พิธีเปิด สถานท่ี จัดแสงสีเสียง 

   - จัดการการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และพลุ

   - จัดประชาสัมพันธ์

   - จัดสาธิตประกอบอาหารพ้ืนบ้าน

2 1,900,000 1,900,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและรักษา

วัฒนธรรมของจังหวัด

7 5. การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว

- จ้างเหมาจัดแข่งขันเรือยาว จ านวน 2 วัน 

ประกอบด้วย 

- จัดสถานท่ี พิธีเปิด ถ่ายทอดสด และส่ือ

ประชาสัมพันธ์

- จัดค่าอาหาร/ เคร่ืองด่ืม 

- ค่าลากจูงเรือ 34 ล า

- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/เงินรางวัล

2 2,400,000 1,785,000         615,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและรักษา

วัฒนธรรมในจังหวัด

 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นค่าเงินรางวัล 560,000 บาท และ

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 55,000 บาท

10 6. การจัดงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก

  - จ้างเหมาจัดงานแสดง จ านวน 2 วัน ประกอบด้วย

  - พิธีเปิด แถลงข่าว จัดแสง สี เสียง ส่ือผสม 

  - เคร่ืองแต่งกายนักแสดง

  - จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์

  - จ้างเหมาจัดสถานท่ี บูทสินค้า ฉากย้อนยุค

2 4,000,000 4,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและรักษา

วัฒนธรรมของจังหวัด

สระบุรี   7/50



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในชุมชน/

อ ำเภอ

11,670,000 -                 11,396,000 274,000

33 2. ส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวน

สระบุรี "ตานก๋วยสลาก ย้อนต านาน ไท-ยวน สระบุรี"

- จ้างเหมาจัดงาน 2 วัน ประกอบด้วย

- จัดขบวนแห่ตานก๋วยสลากภัต 10 แห่ง

- จัดงาน แสงสีเสียง และเวทีดนตรีแห่งสายน้ าไทยวน

ร่วมสมัย 2 วัน

- จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรม 

- ส่ือประชาสัมพันธ์ จัดซุมนิทรรศการ

- จัดอาหาร เคร่ืองด่ืม 100 คน

2 3,000,000 2,965,000 35,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

 เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว รักษา

วัฒนธรรมของจังหวัด 

ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นค่าเงินรางวัลและค่าตอบแทน

กรรมการ 35,000 บาท

34 3. งานของดีวิหารแดง

- จ้างเหมาจัดงาน จ านวน 2 วัน ประกอบด้วย

- จัดเวทีพร้อมฉาก พิธีเปิด สถานท่ี 

- จัดการแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียงและ

ส่ือผสม 

- ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โฆษณา

- การประกวดธิดาและอาหารจากเห็ดและเป็ด

2 1,000,000 800,000 200,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว รักษา

วัฒนธรรมของจังหวัด 

ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นค่าเงินรางวัล 200,000 บาท

สระบุรี   8/50



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

35 4. ท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันบาน นมัสการหลวงปู่ใหญ่

 ป่าสักอนุรักษ์อ่างมวกเหล็ก (WANGMUANG BIKE

 FESTIVAL 2022)

- จ้างเหมาจัดกิจกรรมป่ันจักรยานตามเส้นทาง

ท่องเท่ียว

 5 จุด 1 วัน 

- จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ไวนิล แผ่นพับ บันทึก

ภาพน่ิง/เคล่ือนไหว 5 จุด 

- ค่าอาหาร/ เคร่ืองด่ืม 1,000 คน 

- จัดท าคู่มือประวัติความเป็นมาแหล่งโบราณคดี

 1,000 เล่ม

2 1,058,000 1,058,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว รักษา

วัฒนธรรมของจังหวัด 

สระบุรี   9/50



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

36 5. วังม่วงมินิมาราธอน 2022 @อ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก

- จ้างเหมาจัดกิจกรรมว่ิง จ านวน 2,000 คน 1 วัน 

ประกอบด้วย

- จัดสถานท่ี เวที เคร่ืองเสียง ห้องน้ าเคล่ือนท่ี

- ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพน่ิง/เคล่ือนไหว 

- ค่าอาหาร/ เคร่ืองด่ืม 2,000 คน

2 1,262,000 1,262,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด

37 6. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ าเภอเฉลิมพระ

เกียรติ

- จ้างเหมาจัดกิจกรรม จ านวน 2 วัน ประกอบด้วย

- จัดเคร่ืองเสียง เก้าอ้ี โต๊ะ เต้นท์ 

- ประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร การแสดง

ศิลปะพ้ืนบ้าน

- อาหารและเคร่ืองด่ืม

2 500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด

38 7. จัดงานเทศกาลมะม่วงมันหนองแซง

- จ้างเหมาจัดกิจกรรม จ านวน 4 วัน ประกอบด้วย 

- จัดตกแต่งสถานท่ี 

- จ้างเหมาจัดท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

- จ้างเหมาประชาสัมพันธ์

2 500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

39 8. จัดงานเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม

- จ้างเหมาจัดกิจกรรม จ านวน 7 วัน ประกอบด้วย 

- จัดตกแต่งสถานท่ี จัดท าเวทีการแสดง 

จัดนิทรรศการ เคร่ืองเสียง 7 วัน

- จัดท าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับแขกผู้มีเกียรติ 

100 คน 

- จ้างเหมาประชาสัมพันธ์

- วัตถุดิบส าหรับการสาธิตการประกอบอาหาร

- ประกวดอาหารและธิดาผักหวานป่า/ทุ่งนาเผือก

หอม

2 700,000 661,000 39,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว รักษา

วัฒนธรรมของจังหวัด 

ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นค่าเงินรางวัล 39,000 บาท

40 9. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ าเภอแก่งคอย

- จ้างเหมาจัดกิจกรรม 2 วัน ประกอบด้วย 

- การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน ดนตรี แสง สี เสียง 

- ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10 ป้าย

- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

2 500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด

41 10. ประชาสัมพันธ์เส้นทาง “ไหว้พระ พักผ่อน 

ชิมเมล่อน” อ าเภอหนองแค

- จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 20 ป้าย 

- จัดท าป้ายข้อมูล ประวัติของแต่ละวัด/สถานท่ี 5 

ป้าย

- แผนท่ี คู่มือ/ นิตยสาร 600 เล่ม

2 300,000 300,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว รักษา

วัฒนธรรมของจังหวัด
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

42 11. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ าเภอหนองแซง

- จ้างเหมาจัดกิจกรรม 2 วัน ประกอบด้วย 

- กิจกรรมป่ันจักรยาน 

- จัดดนตรี แสง สี เสียง 

- จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 

- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 700 ชุด

2 450,000 450,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

จังหวัด 

43 12. กิจกรรมคนเก่าเล่าเร่ือง อ าเภอบ้านหมอ

-จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือเล่าประวัติศาสตร์ อ าเภอ

บ้านหมอ 

1 วัน 210 คน 

- จัดอาหาร เคร่ืองด่ืม 210 คน 

- จัดแผ่นพับ และเอกสารประกอบการสัมมนา 210

 ชุด 

2 100,000 100,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว รักษา

วัฒนธรรมของจังหวัด 

44 13. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ าเภอมวกเหล็ก

- จ้างเหมาจัดกิจกรรม จ านวน 3 วัน ประกอบด้วย

- จัดพิธีเปิด สถานท่ี เคร่ืองเสียง 

- จัดอาหารและเคร่ืองด่ืม 500 คน 

 - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ไวนิล 50 ป้าย

2 500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวรักษา

วัฒนธรรมของจังหวัด 
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

45 14. ส่งเสริมการท่องเท่ียวอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก และ

อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย

- จ้างเหมาจัดกิจกรรมว่ิง จ านวน  1 วัน 

ประกอบด้วย

- จัดสถานท่ี เวที เคร่ืองเสียง 

- ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพน่ิง/เคล่ือนไหว 

- ค่าอาหาร/ เคร่ืองด่ืม 400 คน

2 300,000 300,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด

46 15. ท่องเท่ียวสระบุรี บวร On Tour

- อบรมอาสาสมัครท่องเท่ียว 2 วัน  40 คน

- จัดท าข้อมูลและเส้นทางการท่องเท่ียวชุมชน

(จ้างเหมาท าแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียว/ค่าจ้างท าป้าย

 149 ชุมชน และค่าจ้างท าคลิปวีดิโอส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 

6 คลิป)

- แรลล่ีพาเท่ียวชุมชนคุณธรรม 130 คน 1 วัน

2 1,500,000 1,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ

สร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี

กิจกรรมหลักท่ี 4 กำรประชำสัมพันธ์แบบดิจิทัล 16,120,000 0 16,120,000               -   

32 1. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบ

ครบวงจร

- จ้างเหมาจัดท าวิดิโอส่งเสริมสินค้าการเกษตรและ

อาหารปลอดภัย 12 เร่ือง

- จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทาง

สถานีโทรทัศน์ จ านวน 1 รายการ

2 1,620,000 1,620,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า

เกษตรประจ าจังหวัด ด้านพืช สัตว์ ประมง และ

อาหารปลอดภัย ให้ประชาชนรับรู้
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

47 2. จัดแรลล่ี “ชม ชิม ซ้อป ชุมชนท่องเท่ียว OTOP

 นวัตวิถีสระบุรี”

- ส ารวจเส้นทางการท่องเท่ียวและกิจกรรมแรลล่ี

 จ านวน 3 เส้นทาง

- แถลงข่าวการด าเนินงานในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี

จ านวน 2 คร้ัง

- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ไวนิล 

ป้าย ระบบไฟฟ้า

- จัดงานการแข่งขันแรลล่ี จ านวน 1 คร้ัง

- จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ 3 เส้นทาง ๆ

 ละ 1 จุดๆละ 15 ผลิตภัณฑ์

2 5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และเพ่ิม

ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

48 3. ส่งเสริมเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP 

จังหวัดสระบุรี

- จัดงานแสดงสินค้าในพ้ืนท่ีกรุงเทพ/ปริมณฑล/

ภูมิภาค จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 4 วัน จ านวน 60 บูธ/

คร้ัง

2 5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการประชาสัมพันธ์และเพ่ิม

ช่องทางจ าหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัด
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

49 4. ร้อยเร่ืองราว กล่าวขานปราชญ์ชุมชน จังหวัด

สระบุรี

- เก็บข้อมูลชุมชนเพ่ือคัดเลือกนักปราชญ์ชุมชน 10 

แห่ง

- ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลการท่องเท่ียว

- จัดท าเน้ือหาการสัมภาษณ์ การบันทึกวีดิโอ พร้อม

บรรยายวิดิทัศน์ภาอังกฤษ และน าไปเผยแพร่ให้

นักท่องเท่ียวได้เข้าถึง

- จัดเก็บข้อมูลและส ารวจความพึงพอใจ

2 4,500,000 4,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้าง

ความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของจังหวัด

กิจกรรมหลักท่ี 5 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน

กำรท่องเท่ียว

700,000                   -   700,000               -   

50 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

การจัดอบรมพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการท่องเท่ียว

 จ านวน 3 กิจกรรม

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว  

จ านวน 80 คน 3 วัน

- พัฒนาเจ้าบ้านน้อยน าท่องเท่ียว จ านวน 70 คน 2

 วัน

- พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเท่ียวชุมชน

 จ านวน 45 คน 3 วัน

2 700,000 700,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และท า

ให้ประชาชนตระหนักรู้ความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

โครงกำรพัฒนำกำรเช่ือมโยง

ระบบขนส่งสู่แหล่งท่องเท่ียว

28,757,000                   -   28,757,000               -   

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว

25,000,000                   -   25,000,000               -   

51 1. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข

 2 – น้ าตกเจ็ดคต เพ่ือเข้าแหล่งท่องเท่ียวน้ าตก

เจ็ดคต และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิง

นิเวศเจ็ดคด-

โป่งก้อนเส้า อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ านวน 

1 แห่ง ระยะทาง 4.750 กม.

2 25,000,000 25,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ

อ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียว

กิจกรรมหลักท่ี 2 กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวและ

บริกำร

3,757,000 -                 3,757,000 -             

52 2. ก่อสร้างห้องน้ าแหล่งท่องเท่ียวกาดฮิมน้ าพระยา

ทด

 - งานก่อสร้างอาคารห้องน้ าสาธารณะ แบบ 1 (ไม่

มีห้องอาบน้ า) แบบฐานรากแผ่

2 3,757,000 3,757,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการอ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเท่ียว
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

โครงกำรพัฒนำกำรบริหำร

จัดกำรและเพ่ิมผลผลิตทำง

กำรเกษตรปลอดภัย

33,278,000 1,590,000 26,337,600 5,350,400

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและ

เพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัย

33,278,000 1,590,000 26,337,600 5,350,400

53 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเล้ียงโคนมสระบุรี

- ประชุมคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

- อบรมเกษตรกรและไปศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบ 2

 วัน 45 คน

- จัดหาวัสดุการเกษตรในการเป็นฟาร์มสาธิตด้าน

การเล้ียงโคนม

* เคร่ืองผสมอาหารสัตว์ 1 เคร่ืองๆ ละ 800,000 

บาท 

* เคร่ืองตัดพืชอาหารสัตว์ชนิดติดรถแทกเตอร์ 1 

เคร่ือง 210,000 บาท 

* รถแทรกเตอร์ 1 คัน 900,000 บาท

- ติดตามประเมินผลการด าเนินการ

2 2,130,000      2,130,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากกิจกรรมเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ซ่ึงขาด

เอกสารยืนยันการดูแลรักษาภายหลังเสร็จส้ิน

โครงการ 
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

54 2. การสร้าง/พัฒนาช่องทางการตลาดสินค้า/บริการ

จังหวัดสระบุรี

- จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP/ผลิตภัณฑ์

ชุมชน จ านวน 1 คร้ัง ณ โดมแอร์ จ านวน 100 บูธ /

 วัน จ านวน 7 วัน ภายในจังหวัด

2 4,000,000 4,000,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

 OTOP และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

55 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการปศุสัตว์และพัฒนา

มาตรฐานฟาร์มโคนมให้ปลอดจากโรคปากและเท้า

เป่ือย

- อบรมอาสาปศุสัตว์ส าหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

250 คน

- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ น้ ายาฆ่าเช้ือ ส าหรับ

การอบรม 

- อบรมเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม 2,800 คน .

- สัมมนาเกษตรกรศูนย์รวมรวมน้ านมเก่ียวกับการ

ป้องกันโรค 300 คน

- อบรมฟาร์มโคนมเก่ียวกับการรับรองมาตรฐาน 

GAP 

- จัดต้ังจุดตรวจควบคุมการเคล่ือนย้ายซากพืชซาก

สัตว์ (เบ้ียเล้ียง/ น้ ามันเช้ือเพลิง/ อุปกรณ์ป้ายไฟ/ 

กรวย/ กระบองไฟ/ กล้องถ่ายรูป เต้นท์ผาใบ/ 

น้ ายาฆ่าเช้ือโรค)

2 4,325,000 3,132,600       1,192,400 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เล้ียงโค

นมได้มีความรู้ความเข้าใจ เพ่ือป้องกันความ

เสียหายจากโรค

ไม่เห็นควรสนับสนุน 

การจัดต้ังจุดควบคุมการเคล่ือนย้ายสัตว์ 

เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

1,192,400 บาท
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

56 4. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์

เชิงนวัตกรรมจังหวัดสระบุรี

   - จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า 2 คร้ัง ๆ 3 - 5 

วัน 40 - 60 คูหา ณ กรุงเทพ/ปริมณฑล

   - จัดงาน Road Show และ Business Matching

1 คร้ังๆ ละ 3-5 วัน ในพ้ืนท่ีภูมิภาคหรือจังหวัดท่ีมี

ศักยภาพ

2 5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการค้าและเพ่ิมช่อง

ทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดให้เป็นท่ี

รู้จักเพ่ิมข้ึน

57 5. เช่ือมโยงเครือข่ายแหล่งผลิตสู่แหล่งจ าหน่าย

สินค้าเกษตรปลอดภัย

   - ประชุมตรวจรับรองและตรวจประเมินแหล่ง

จ าหน่ายสินค้ามาตรฐาน Q1 วัน 30 คน  

   - สัมนาเช่ือมโยงเครือข่ายแหล่งผลิตสู่จ าหน่าย

สินค้าเกษตรปลอดภัย 200 คน 1 วัน

   - ศึกษาดูงานการเช่ือมโยงเครือข่ายแห่งผลิตสู่

แหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตร 100 คน 3 วัน

   - จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า

เกษตรปลอดภัย 1 คร้ัง 2 วัน 

   - จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับ

กิจกรรมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

2 1,200,000 1,200,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแหล่งผลิตและจ าหน่าย

สินค้าเกษตร

ให้ได้มาตรฐาน
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

58 6. ส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืนจังหวัดสระบุรี

- อบรมการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีท่ีดิน

ท ากิน พลทหารปลดประจ าการ และเกษตรกรใน

พ้ืนท่ี ประกอบด้วย 

* ฝึกอบรมการเล้ียงแพะอินทรีย์ 20 คน 1 วัน 

* อบรมการเพาะเล้ียงกบ จัดซ้ือพันธ์ุกบ และ

อุปกรณ์การเล้ียง (พ่อแม่พันธ์ุกบ 15 คู่ อุปกรณ์การ

เล้ียง)

* อบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเล้ียงไหม 20 คน

 1 วัน 

(จัดซ้ือพันธ์หม่อน และอุปกรณ์การเล้ียง)

* อบรมเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสัตว์ 20 คน 2

 วัน

* อบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบ PGS (การ

จัดท าปุ๋ยหมัก) 325 ราย 2 วัน 

* สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการประชุมและ

การสาธิต/ฝึกอาชีพ 

- สร้างโรงเรือนส าหรับการเล้ียงสัตว์ เพาะเห็ด และ

ปลูกผักปลอดสารพิษ 

2 3,930,000 3,930,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการ

เกษตรแบบย่ังยืน
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

  - จ้างเหมาจัดท าคูหาในงานแสดงสินค้าและเจรจา

ธุรกิจ Biofach Southern Asia และ Natural 

EXPO Southern Asia 1 คร้ัง 5 วัน

   - จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรม

59 7. บริหารจัดการและเพ่ิมผลผลิตพืชผักปลอดภัย

  7.1 ยกระดับการบริหารจัดการการผลิตและ

ผลผลิตผักปลอดภัย 

    - อบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกผัก จ านวน 6 

กลุ่มๆ ละ 20 คน 1 วัน

    - จัดท าป้ายแสดงกิจกรรมและผังของแปลง

เกษตร จ านวน 8 ป้าย

    - อบรมและดูงานหลักสูตรการปลูกพืชผัก

ปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ 2 วัน 

จ านวน 120 คน

  7.2 พัฒนาบรรจุภัณฑ์การคัดแยกและแบ่งบรรจุ

     - จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับ

และสร้างมูลค่าเพ่ิมผักปลอดภัยและสินค้าเกษตร

แบบอินทรีย์ ให้กับเกษตรกร 120 คน

2 1,330,000 1,330,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 

และสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

29 9. ขับเคล่ือนต้นแบบ ฟาร์มโคนมอัจฉริยะในจังหวัด

สระบุรี (Saraburi Smart Dairy Farming) 

   - สร้างฟาร์มต้นแบบอย่างน้อย 3 ฟาร์ม ในพ้ืนท่ี

วิจัยของมหาวิทยาลัย

     (ค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบให้น้ าแปลงพืชอาหาร

หยาบ/ระบบลดความร้อน/อบรม)

   - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์/ปร้ินต์เตอร์ 

1/1 เคร่ือง

   - จัดซ้ืออุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายโค, 

เคร่ืองตรวจการเป็นสัด จ านวน 100 ชุด พร้อม

ระบบปฏิบัติการ

   - ป๊ัมน้ าพร้อมชุดควบคุม 3 ชุด 

   - ป๊ัมน้ าพร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

3 ชุด

   - ถังส ารองน้ า 3 ถัง

   - พัดลม 30 ตัว

* มีหนังสือยืนยันการรับโอนครุภัณฑ์จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 1,590,000 1,590,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาการ

เกษตรรูปแบบใหม่
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

60 10. ชุมชนเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมต้นแบบ เพ่ือการ

ควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในพ้ืนท่ีการ

เล้ียงโคนมหนาแน่นจังหวัดสระบุรี

10.1 จัดประชุมสัมมนาปรับเปล่ียนทัศนคติของ

เกษตร จ านวน 350 คน 3 วัน

- ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท าแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ 300 แผ่น

- ค่าจ้างออกแบบและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

24 ป้าย

10.2 สร้างหน่วยปฏิบัติการสามารถพ่ึงพาตนเองได้

ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรสัตว์ 

- ค่าอบรมช้ีแจงเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม 

จ านวน 60 คน 

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ เช่น เข็ม

พลาสติก เวชภัณฑ์และยาบ ารุง กระบอกเก็บเลือด 

ถุงมือตรวจโรค และวัสดุอ่ืนๆ ทีเก่ียวข้อง

10.3 สร้างหน่วยปฏิบัติการสามารถพ่ึงพาตนเองได้

ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรสัตว์ 

- เคร่ืองพ่นยาฆ่าเช้ือแบบสะพายหลัง 100 ชุด

- เคร่ืองพ่นยาฆ่าเช้ือแบบเคล่ือนท่ี 3 ชุด

2 4,500,000 4,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมศักยภาพและป้องกันโรค

ระบาดท่ีอาจส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้เล้ียง

โคนม
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

10.4 สร้างระบบสารสนเทศการรายงานผล เฝ้า

ระวังและติดตาม

     - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล 

1 เคร่ือง

* มีหนังสือยืนยันการรับโอนครุภัณฑ์จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

61 11. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร

จังหวัดสระบุรี

  - อบรมผู้ผลิตกะหร่ีป๊ับ ผู้ประกอบการน้ าด่ืม 

ผู้ประกอบการตู้น้ าหยอดเหรียญ ผู้ประกอบการนม

สด และผู้ประกอบการน้ าแข็ง โดยแยกการประชุม

ออกเป็นรุ่นตามผลิตภัณฑ์ รุ่นละ 100 คน 

 - จัดซ้ือชุดตรวจทดสอบความปลอดภัยของแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ 265 ตัวอย่าง

2 1,350,000 1,350,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่อความปลอดภัย

ด้านอาหารของผู้บริโภค
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

62 14. ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ าครบวงจร

- รับสมัครและอบรมเกษตรกรเร่ืองการแปรรูปสัตว์

น้ า (ปลาดุก/นิล) 108 คน 2 วัน

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ า

 108 คน 1 วัน

- จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์การแปรรูปสัตว์น้ า 5 จุด 

   (ปลาสด/เคร่ืองปรุง 20,000 อุปกรณ์สาธิต และ

อุปกรณ์การตาก 5 จุด 75,000 บาท)

- จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าแปรรูป

2 700,000 700,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและเพ่ิม

มูลค่าสินค้าของเกษตรกร

63 15. ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านอาหารประมงใน

ครัวเรือน

- คัดเลือกเกษตรกรด้านประมง 

- อบรมให้ความรู้เร่ืองการผลิต การแปรรูป 

- ติดตามประเมินผล 

- จัดซ้ือพันธ์ุปลา และอาหารปลา แจกเกษตรกร

2 2,548,000 520,000 2,028,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

การฝึกอบรมเน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริม

อาชีพและเพ่ิมมูลค่าสินค้าของเกษตรกร 

ไม่เห็นควรสนับสนุน

การแจกพันธ์ุปลา อาหารปลา และปลาสดให้กับ

เกษตรกร 1,950,000 บาท และค่าเบ้ียเล้ียง

เจ้าหน้าท่ีรัฐ 78,000 บาท
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

64 17. สร้างเครือข่ายกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้า

ชนิดเดียวกัน ด้านการผลิต การแปรรูปและการ

จ าหน่าย อย่างเป็นระบบและครบวงจร

- คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรรายสินค้า 6 ชนิด ๆ ละ 

20 คน 

  (ข้าว เห็ด ผักหวานป่า สมุนไพร ปลาดุก และโคนม)

- สัมมนากลุ่มองค์กรเกษตรกร 6 คร้ังๆ ละ 2 วัน 

(27 คน/ชนิดสินค้า)

- จัดกิจกรรมน าเสนอสินค้าแต่ละชนิด 1 วัน 150 คน

- ติดตามประเมินผลและจัดท ารูปเล่ม

2 675,000 675,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าสินค้าของเกษตรกร
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

โครงกำรขับเคล่ือนเมือง

สมุนไพร 

เพ่ือยกระดับอุตสำหกรรม

สมุนไพรจังหวัดสระบุรี

6,836,000 2,836,000 -               4,000,000

กิจกรรมหลัก1 กำรขับเคล่ือนเมืองสมุนไพร 6,836,000 2,836,000                 -   4,000,000

30  1. การขับเคล่ือนเมืองสมุนไพร เพ่ือยกระดับ

อุตสาหกรรมสมุนไพร จังหวัดสระบุรี

-  อบรมผู้ประกอบการสมุนไพร 100 คน

-  จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Application และป้ายโฆษณา 

- จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาโรง

ผลิตยาสมุนไพรใน รพ. 2 แห่ง   คือ รพ.เสาไห้เฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา และ รพ. หนองโดน

   * ช้ันวางสแตนเลส 3 ช้ัน จ านวน 3 ชุด

   * เคร่ืองพร้ินสติกเกอร์ 1 เคร่ือง  

   * เคร่ืองบรรจุแผงลิสเตอร์ 1 เคร่ือง 

   * ติดต้ังระบบดูดฝุ่น 1 เคร่ือง 

   * ติดต้ังประตูสวิงเด่ียว 19 บาน 

   * ติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศแบบ Positive 1 ชุด

2 2,836,000 2,836,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรม

สมุนไพรตามแนวทางของรัฐบาล
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

65  2. ยกระดับการขับเคล่ือนเมืองสมุนไพร และสร้าง

ความม่ันคงทางอาหาร จังหวัดสระบุรี

- ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

150 คน 13 อ าเภอ

- จ้างเหมาท่ีปรึกษาลงพ้ืนท่ีให้ค าปรึกษา เก็บข้อมูล 

เตรียมความพร้อมการรับรองการผลิตตาม

มาตรฐานพืชอินทรืย์ 5 คน (1,000,000 บาท)

- พัฒนาสินค้าพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP และ

สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้

- วางแผนการตลาดจัดจ าหน่ายสินค้าเช่ือมโยงช่อง

ทางการจ าหน่าย

2 4,000,000 4,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการจ้างเหมาท่ีปรึกษา ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์การพิจารณากล่ันกรอง
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

โครงกำรฟ้ืนฟูและเพ่ิมปริมำณ

สัตว์น้ ำและบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรประมง

11,456,000 0 956,000 10,500,000

กิจกรรมหลักท่ี1 ฟ้ืนฟูและเพ่ิมปริมำณสัตว์น้ ำ

และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง

11,456,000                   -   956,000 10,500,000

69 1. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศแหล่งน้ า

ในแหล่งน้ าธรรมชาติจังหวัดสระบุรี

- คัดเลือกแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีจังหวัด 13 แห่ง 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโครงการ 

- จัดกิจกรรมปล่อยปลาในแหล่งน้ า 13 แห่ง 

- จัดซ้ือพันธ์ุปลา 5 ชนิด

- ติดตามประเมินผล

5 5,000,000 5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

66 2. อบรมการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์และ

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สัตว์น้ าท้องถ่ินในท่ีรักษา

พันธ์ุสัตว์น้ า

- อบรมเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์

สัตว์น้ า 150 คน

- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

5 150,000 150,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมอนุรักษ์และเพ่ิมปริมาณ

สัตว์น้ า
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

67 3. ฟ้ืนฟูและเพ่ิมศักยภาพแหล่งปลาหน้าวัดจังหวัด

สระบุรี

- จัดซ้ือวัสดุจัดท ากระชังปลาและอุปกรณ์ประกอบ

 14 กระชัง 10 จุด

- จัดซ้ือพันธ์ุปลาและอาหารปลา 59,000 ตัว/70 ถุง

- ป้ายประกาศชนิดโลหะพร้อมเสา 1 ชุด

5 380,000 380,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมอนุรักษ์และเพ่ิมปริมาณ

สัตว์น้ า

70 4. เพ่ิมปริมาณ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ของสัตว์น้ าในเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ

- จัดกิจกรรมปล่อยปลา 1 คร้ัง

- จัดซ้ือพันธ์ุกุ้งก้ามกราม 2 ล้านตัว และพันธ์ุปลา 

ชนิดละ 7 แสนตัว

5 5,500,000 5,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

68 5. อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าตามแนวทางการสร้าง

ความเข้มแข็งของ “บวร” อย่างย่ังยืน จังหวัดสระบุรี

- อบรมเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์น้ า 30 คน 

- จัดซ้ือชุดเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าเคล่ือนท่ี 9 ชุดๆ ละ 

25,000 บาท

5 426,000 426,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมอนุรักษ์และเพ่ิมปริมาณ

สัตว์น้ า
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิง

สร้ำงสรรค์

3,270,000 1,250,000 2,020,000 -             

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้ำงสรรค์

3,270,000 1,250,000 2,020,000               -   

16  1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงหนองแซงเพ่ือรองรับ

การตลาดออนไลน์

- อบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง 110 คน

- จ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

 5,000 ช้ิน 

- ใช้บรรจุภัณฑ์บรรจุสินค้าจัดจ าหน่ายและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

2 1,250,000 1,250,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า

เกษตรของจังหวัด

71  2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

- อบรมเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต OTOP 32 

คน

- ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 30 

ผลิตภัณฑ์ 

- ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า 1 คร้ัง 2-3

 วัน

2 2,020,000 2,020,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร

บริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำ

กำรระดับพ้ืนท่ี

36,190,000 -                 35,390,000 800,000

กิจกรรมหลักท่ี 1 พ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร

จัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรระดับพ้ืนท่ี

36,190,000                   -   35,390,000 800,000

72 1. ส่งเสริมการเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ าโดย

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 3 หลักสูตรๆ ละ 

2 วัน 300 คน  

- ศึกษาดูงานการจัดการคุณภาพน้ า 2 วัน 100 คน 

- จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์และ

เฝ้าระวังคุณภาพน้ า 1 คร้ัง

- จัดซ้ือถังดักไขมันและบ าบัดน้ าเสีย 200 ชุด 

- จัดซ้ือชุดตรวจวัดคุณภาพน้ าอย่างง่าย 400 ชุด

5 3,000,000 2,200,000 800,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างจิตส านึกการเฝ้าระวัง

และสร้างความม่ันคงด้านน้ า

ไม่เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการจัดซ้ือถังดักไขมันและชุดตรวจ

คุณภาพน้ าแจกจ่ายประชาขน 800,000 บาท

73 2. ก่อสร้างก าแพงกันดินรอบบึงหนองโน ต าบล

หนองโน อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

- ก่อสร้างก าแพงดินรอบบึงหนองโน ระยะทาง 

1,200 ม.

5 3,190,000        3,190,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในฤดูแล้ง
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

74 3. ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าป่าสักพร้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบัวงาม ต าบลเริงราง 

อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

- ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ระยะทาง 200 ม.

5 30,000,000 30,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 

เสริมสร้ำงควำมม่ันคงและ

สังคมคุณภำพตำมวิถี

ภูมิปัญญำไทย

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

ด้ำนควำมม่ันคงและปลอดภัย

ของประชำชน

7,909,000 1,125,000 5,614,000 1,170,000

กิจกรรมหลักท่ี 1 รณรงค์กำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด

สระบุรี

2,516,000 -                 2,516,000 -             
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

75 1. ขยายความครอบคลุมการจัดต้ังชมรม TO BE 

NUMBER ONE เพ่ือสร้างกระแสรณรงค์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดสระบุรี

- กิจกรรมรณรงค์ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ 

แผ่นพับ ไวนิล 

- จัดกิจกรรมขับเคล่ือนการด าเนินงานชมรมฯ (จัด

กิจกรรม ประกวดชมรมฯ )

   *สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนขยายโอกาส 

โรงเรียนของอปท. 60 แห่ง 

   *สถานศึกษาระดับมัธยม 21 แห่ง / สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 9 แห่ง  

    สถานประกอบการ 15 แห่ง / เรือนจ า 1 แห่ง / 

สถานพินิจ/คุมประพฤติ 

- จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP/ TO 

BE NUMBER ONE IDOL/ TO BE NUMBER ONE

 DANCERCISE/ THINK and THANK

- ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน

1 2,516,000 2,516,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้มี

คุณภาพ ห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมหลักท่ี 2 เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยและ

ควำมม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี

5,393,000 1,125,000 3,098,000 1,170,000
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

76 1. การพัฒนาศักยภาพความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดสระบุรี

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ (หน่วยงาน

รัฐ)

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 

สงกรานต์ 

- ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบจุดตรวจ / ให้รางวัลจุดตรวจ

ดีเด่น

1 1,170,000 1,170,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 

เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

77 2. ส่งเสริมการจัดการในภาวะฉุกเฉินโดยระบบ

บัญชาการเหตุการณ์

- อบรมการบัญชาการเหตุการณ์ การจัดการความ

เส่ียงจากสาธารณภัย และแนวทางปฏิบัติใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 100 คน 

คร้ังละ 2 วัน ให้กับอาสามัคร/ประชาชน จาก 13 

อ าเภอ

1 1,227,000 1,227,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างความม่ันคงและ

ปลอดภัยเม่ือเกิดสาธารณภัย

78 3. ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี

- อบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแก่นักเรียน 7 คร้ังๆ ละ200 คน 

1 932,400 932,400 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างความความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับ 

สาธารณภัย

79 4. ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล

- อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 26 รุ่นๆ ละ 40 คน

1 938,600 938,600          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างความเข้าใจและ

สามารถน าแนวทางไปประกอบอาชีพ

สระบุรี   35/50



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

17 5. สระบุรีเมืองปลอดเหตุ พัฒนาสู่ความสุขท่ีย่ังยืน

- อบรมเครือข่ายกิจกรรมสร้างความม่ันคง 200 คน 

- อบรมเครือข่ายด้านการป้องกันยาเสพติด 200 คน

1 1,125,000 1,125,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านความ

ม่ันคงให้แก่ประชาชนและเยาวชน 

 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

เศรษฐกิจครัวเรือนตำมแนว

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

อย่ำงย่ังยืน

9,863,700 7,863,700 2,000,000               -   

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนำคุณภำพชีวิตเศรษฐกิจ

ครัวเรือนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำง

ย่ังยืน

9,863,700 7,863,700 2,000,000               -   
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

80 1. สระบุรีร่วมสนองพระราชด าริเพ่ือการอนุรักษ์

และพัฒนาทรัพยากรอย่างย่ังยืน

- อบรมผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน นักเรียน 

นักศึกษา ประชาชน ในการจัดท าข้อมูลทรัพยากร

ท้องถ่ิน 

งานพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน จ านวน 50 คน 1 วัน 

- อบรมนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. 1 รุ่น 

100 คน 1 วัน

- อบรมและศึกษาดูงานให้กับนักเรียนในกิจกรรม 

ต้นกล้าน้อยนักอนุรักษ์ ตามโครงการ อพ.สธ. 2 

รุ่น ๆ ละ 50 คน 1 วัน  

- จัดกิจกรรมอนุรักษ์กล้าไม้พระราชทาน "มเหสักข์-

สักสยามินทร์" 100 คน 1 วัน

- จัดนิทรรศการภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถ่ิน 

13 อ าเภอๆ ละ 100 คน

2,000,000        2,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสนองพระราชด าริและ

สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร

อย่างย่ังยืน

สระบุรี   37/50



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

18 2. สนับสนุนอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน

ด้อยโอกาสตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

- อบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ด้านรายได้และประชาชนท่ัวไป จ านวน 13 อ าเภอๆ

 ละ 30 ครัวเรือน รวม 390 ครัวเรือน

- สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการอบรมและ

การสาธิต/ฝึกอาชีพ

1,363,700 1,363,700 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างอาชีพและเพ่ิม

คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

19 3. ส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- อบรมเกษตรกรและเยาวชนในการพัฒนาตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 13 หลักสูตร 13 อ าเภอ 

รวมจ านวน 1,500 คน 

- จัดกิจกรรมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามการพัฒนาแต่ละอ าเภอ จ านวน 13 คร้ังๆ 

ละ 1 วัน 

- ศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง จ านวน  6 อ าเภอๆ ละ 1 วัน 

- จัดท าประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ป้ายไวนิล ตามการ

พัฒนาแต่ละอ าเภอ จ านวน 13 อ าเภอ 

- วัสดุฝึกอบรมและกิจกรรมขยายผลตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 13 อ าเภอ

6,500,000 6,500,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับเกษตรกรเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

และน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

 โครงกำรพัฒนำสระบุรีเมือง

แห่งควำมสุข คนดี คุณภำพ

ชีวิตดี

17,445,000 10,647,600 5,224,400 1,573,000

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนำสระบุรีเมืองแห่งควำมสุข

 คนดี คุณภำพชีวิตดี

17,445,000 10,647,600 5,224,400 1,573,000

20 1. สระบุรีเมืองเอ้ืออาทรต่อผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส

- อบรมเก่ียวกับสวัสดิการชุมชน สู่การจัดสวัสดิการ

สังคม และจัดท าคู่มือการด าเนินงานด้านสังคม 

ให้กับอาสาสมัคร/จิตอาสา ด้านสังคม จ านวน 100 

คน 1 วัน  

- อบรมอาสาสมัคร/จิตอาสา เพ่ือให้ข้อมูลและช้ีเป้า

ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส) 100 คน 1 วัน 

- ศึกษาดูงานต้นแบบการด าเนินงานในการมีส่วน

ร่วมเพ่ือสังคม 100 คน 1 วัน

- จัดนิทรรศการและเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครและ

จิตอาสา 1 วัน

4 600,000 600,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมพัฒนาสังคมและปลูกฝัง

การเป็นจิตอาสา
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

81 2. สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคับคดีและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

- อบรมให้ความรู้กฎหมายแพ่ง การบังคับคดี และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 100 คน

4 1,005,100 1,005,100 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย

ให้กับประชาชนได้รับทราบและน าไปปฏิบัติได้

ถูกต้อง

31 3. สระบุรี Kids Dee Creative zone

- ประชุมเพ่ือต้ังกรรมการและขับเคล่ือนการ

ด าเนินงาน ประกวดส่ือประชาสัมพันธ์ 

- ประชุมจัดท าหลักสูตรการพัฒนาเด็ก 5 วัน 4 คืน 

- กิจกรรมค่ายเยาวชน เป็นฝึกอบรมนักเรียน 3 รุ่นๆ

 ละ 50 คน 

- ประชุมเพ่ือประกวดนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาใน

ชุมชนของนักเรียน  

- ต้ังกรรมการรับสมัครเด็กเป็นเครือข่ายเยาวชน 

โดยลงพ้ืนท่ีรับสมัครและติดตามประเมินผล 

- ประชุมจัดท าการประเมินโครงการ

4 4,270,600 3,897,600 373,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้

มีคุณภาพ

ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นค่าเงินรางวัล/ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 373,000 บบาท
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ส ำคัญ
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ศำสตร์
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งบประมำณ
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งบประมำณ
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กรอบวงเงิน
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งบประมำณ
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21 4. ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย ส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือ

คนท้ังมวล

- ประชุมช้ีแจงแนวทางการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยแก่

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตามเกณฑ์ของ 

พมจ. 

- ค่าวัสดุซ่อมแซมปรับปรุง จ านวน 200 หลัง 

ใน 13 อ าเภอ

- ติดตามประเมินผล

4 5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่ม

เปราะบางให้มีความเท่าเทียมด้านท่ีอยู่อาศัย

82 5. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 

- อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 60

คน 2 รุ่นๆ ละ 7 วัน

- กิจกรรมค่ายเร่ืองพิษภัยยาเสพติด 60 คน 2 รุ่นๆ 

ละ 7 วัน

4 715,400 715,400          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร

เพ่ือพัฒนาความม่ันคงด้านสังคมและเยาวชน 
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83 6. ประชารัฐเพ่ือสังคมมุ่งสู่ชุมชนพ่ึงตนเอง

- ประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานตาม พรบ.

สภาองค์กรชุมชน และจัดท าแนวทางการช่วยเหลือ 

ให้กับ แกนน าสภาองค์กรชุมชน/ คณะท างาน/ 

เจ้าหน้าท่ี พอช./รวม 246 คน 1 วัน

- อบรมพัฒนาช่างอาชีพให้มีศักยภาพในการ

ออกแบบ ปรับปรุง ส่ิงอ านวยความให้เป็น 

Universal Design จ านวน 234 คน 1 วัน

- อบรมพัฒนาศักยภาพช่างชุมชนมืออาชีพในเชิง

ทฤษฎี 222 คน 3 วัน 

- อบรมช่างชุมชนมืออาชีพ โดยการลงพ้ืนท่ีจริง

ระดับอ าเภอ 13 อ าเภอ ๆ ละ 1 คร้ัง

- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

- ประชุมสรุปผลและถอดบทเรียน 234 คน 3 วัน

4 2,653,900 2,653,900 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเพ่ิมคุณภาพชีวิตกลุ่ม

เปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

84 7. คนสระบุรี รักษ์ไทย รักษ์ถ่ิน

- อบรมเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ความ

เข้าใจสถาบันหลักของชาติ การบริหารบ้านเมือง 

พร้อมท้ังศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน

 2 รุ่น 260 คน

4 850,000 850,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันหลัก

ของชาติ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง
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85 8. ส่งเสริมประสิทธิภาพการออม

* ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การออม รับสมัคร

สมาชิก และติดตาม ให้แก่แรงงานนอกระบบ 

เกษตรกร

4 1,200,000 1,200,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

22 9. ยกระดับศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานไทย

สู่ไทยแลนด์ 4.0

- อบรมพัฒนาอาชีพให้แรงงานคนพิการ ผู้มีรายได้

น้อย ผู้ด้อยโอกาส 160 คน 3 วัน

- อบรมฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมรองรับ

เทคโนโลยีใหม่ 5 รุ่นๆ ละ 20 คน

- อบรมให้ความรู้การใช้แรงงานเด็กและสร้างการ

รับรู้ด้านประกันสังคมให้กับแรงงานตาม

กลุ่มเป้าหมาย 340 คน 

- อบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผลิตและ

พัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาสนองต่อความ

ต้องการของสถานประกอบการ 70 คน 3 วัน

4 1,150,000 1,150,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาอาชีพและยกระดับ

แรงงานในทุกระดับ
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

109,500,000 52,000,000 57,500,000 -             

กิจกรรมหลักท่ี 1 เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

109,500,000 52,000,000 57,500,000               -   

24 1. งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 362

 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบ

เมืองสระบุรี กม.1+300 ถึง กม.30+100 (เป็นช่วงๆ)

 จังหวัดสระบุรี

1 10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน

25 2. งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมแซมอุปกรณ์

ดวงโคม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401, 

0402, 0403 ตอน หนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-

แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.79+000 ถึง กม.

106+500 (เป็นช่วงๆ) จังหวัดสระบุรี

1 10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน

26 3. งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 

3048 ตอนควบคุม 0100 ห้วยบง-ท่าลาน กม 

0+000-4+000 จังหวัดสระบุรี

1 10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน
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86 4. งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 

3222 ตอนควบคุม 0100 แก่งคอย-บ้านนา กม 

0+000-12+000 เป็นช่วงๆ จังหวัดสระบุรี

1 10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน

27 5. งานติดต้ังราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 

362 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบ

เมืองสระบุรี กม.7+000 ถึง กม.8+600 และ กม. 

(เป็นช่วงๆ) จังหวัดสระบุรี 

1 10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

ความปลอดภัยแก่ประชาชน

87 6. ถนนสีขาว ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ทางหลวง

หมายเลข 3627 และ 3034 จังหวัดสระบุรี

- งานติดต้ังไฟฟ้า ราวก้ันและป้ายจราจร

1 15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน

88 7. ถนนปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ การท่องเท่ียว

เติบโต จังหวัดสระบุรี

- งานติดต้ังไฟฟ้า ราวก้ันและป้ายจราจร

1 18,000,000 18,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน

89 8. ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน แยกทาง

หลวงหมายเลข 2273 – บ้านหนองบอน อ าเภอวัง

ม่วง จังหวัดสระบุรี จ านวน 1 แห่ง 

- ระยะทาง 0.960 กม. จ านวนเสาไฟก่ิงเด่ียว 33 ต้น

1 1,500,000 1,500,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน
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ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

90 9. ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน เลียบเข่ือน

ป่าสักชลสิทธ์ิฝ่ังซ้าย (ตอนสระบุรี)   อ าเภอวังม่วง 

จังหวัดสระบุรี จ านวน 1 แห่ง

- ระยะทาง 0.630 กม. จ านวนเสาไฟก่ิงเด่ียว 22 ต้น

1 1,000,000 1,000,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน

91 10. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน แยกทาง

หลวงหมายเลข 3224 – บ้านแสลงพัน อ าเภอวังม่วง

 จังหวัดสระบุรี จ านวน 1 แห่ง

- ระยะทางช่วงท่ี 1 1.170 กม. จ านวนเสาไฟก่ิง

เด่ียว 40 ต้น

- ระยะทางช่วงท่ี 2 1.170 กม. จ านวนเสาไฟก่ิง

เด่ียว 40 ต้น

1 4,000,000 4,000,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน

92 11. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน แยกทาง

หลวงหมายเลข 2089 – บ้านท่าเสา  อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จ านวน 1 แห่ง

- ระยะทางช่วงท่ี 1 1.170 กม. จ านวนเสาไฟก่ิงเด่ีย

 40 ต้น

- ระยะทางช่วงท่ี 2 1.170 กม. จ านวนเสาไฟก่ิง

เด่ียว 40 ต้น

1 4,000,000 4,000,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

93 12. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน แยกทาง

หลวงหมายเลข 2224 – ถ้ าดาวเขาแก้ว อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จ านวน 1 แห่ง 

- ระยะทางช่วงท่ี 1 1.170 กม. จ านวนเสาไฟก่ิง

เด่ียว 40 ต้น

- ระยะทางช่วงท่ี 2 1.170 กม. จ านวนเสาไฟก่ิง

เด่ียว 40 ต้น

1 4,000,000 4,000,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน

23 13. ต้ังป้ายแนะน าแหล่งท่องของจังหวัดสระบุรี 

(แบบ Over Head และ Over Hang) เพ่ือแนะน า

แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ าเภอแก่งคอย มวกเหล็ก 

วังม่วง พระพุทธบาท และอ าเภอเมืองสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี จ านวน 21 แห่ง

 - ป้าย Over Head 20.00 ม. จ านวน 4 แห่ง 

 - ป้าย Over Head 15.00 ม. จ านวน 3 แห่ง 

 - ป้าย Over hang จ านวน 2.20 x 3.00 ม. 

จ านวน 14 แห่ง 

1 12,000,000 12,000,000        เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือว
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 

เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำร

บริกำรสำธำรณะ

โครงกำรส่งเสริมสังคมแห่ง

คุณภำพและบุคคลต้นแบบ

ตำมหลักธรรมำภิบำล

500,000                   -                   -   500,000

กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภำพและ

บุคคลต้นแบบตำมหลักธรรมำภิบำล

500,000                   -                   -   500,000

14  1. สร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในระดับต าบล

- อบรมภาคประชาชนและรัฐให้มีความรู้เพ่ือสร้าง

เครือข่ายธรรมาภิบาลให้การตรวจสอบการ

ด าเนินงานของภาครัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริต 

250 คน 2 วัน

- จ้างเหมาจัดท าเว็ปไซค์ 1 งาน และจัดท าคู่มือ

 500 เล่ม

6 500,000 500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากการอบรมสามารถใช้งบประมาณด้าน

การพัฒนาบุคลากรด าเนินการได้
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือโครงกำร กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

โครงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะ

กำรจัดกำรระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเช่ือมโยงกำร

บริกำรสำธำรณะสู่ควำมทันสมัย

1,000,000                   -                   -   1,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนำขีดสมรรถนะกำรจัดกำร

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเช่ือมโยงกำรบริกำร

สำธำรณะสู่ควำมทันสมัย

1,000,000                   -                   -   1,000,000

15  1. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเข้าสู่จังหวัด 4.0 

ต้นแบบ

- จ้างเหมาพัฒนา Platform

6 1,000,000 1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการจ้างเหมาจัดท าระบบฐานข้อมูล

ส าหรับบริหารงานจังหวัด สามารถใช้

งบประมาณการบริหารงานจังหวัดด าเนินการได้

9,000,000 9,000,000

460,894,700 224,747,300 207,015,000 29,132,400

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังส้ิน
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท
       -                         -          -                         -   

          49,735,150                       -   

1               450,000        -                         -   

       -             56,648,830                       -   
1           18,988,700        -                         -   

       -             73,400,000                       -   

17        381,257,410 15        182,034,730 2        199,222,680       -                        -   
-           8,000,000 -           8,000,000        -                         -                         -   

17        389,257,410 15        190,034,730 2        199,222,680       -                        -   

5

3

7

หมายเหตุ :  1.การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดสิงห์บุรี  184,281,100 บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)
                2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการฯ)
                3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

          60,954,1401 พัฒนาสู่เมืองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานและอาหารปลอดภัย
แบบครบวงจร

        110,689,2905

4

        133,435,290           41,046,590

2 พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน         137,132,830           80,034,000

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วย : บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้
งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงิน

ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

8

รวม  3  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

3 พัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และย่ังยืน

สิงห์บุรี



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 : 
พัฒนำสู่เมืองเกษตรอินทรีย์
มำตรฐำนและอำหำรปลอดภัย
แบบครบวงจร

1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
เตรียมควำมพร้อมตำมระบบ
กำรผลิตเกษตรอินทรีย์

      4,717,500         4,426,250         291,250               -   

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนเกษตร
อินทรีย์ให้แก่เกษตรกร

2       4,717,500         4,426,250         291,250               -   

1 1.1 ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแพะ
อินทรีย์วิถีสิงห์บุรี 
(อบรมส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแพะ
อินทรีย์ วิถีสิงห์บุรี 70 คน/ฟาร์ม พร้อมตรวจ
รับรองฟาร์มอินทรีย์)

1,632,150       1,632,150         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้

35 1.2 สร้างจุดสาธิตการเล้ียงเป็ดไข่อินทรีย์วิถีสิงห์บุรี
(อบรมและสร้างจุดสาธิตการเล้ียงเป็ดไข่อินทรีย์
 วิถีสิงห์บุรี 6 แห่ง พร้อมตรวจรับรองฟาร์มท่ีมี
ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม 
(GFM) และฟาร์มอินทรีย์)

291,250          291,250          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี   1/22



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

2 1.3 พัฒนาฟาร์มแพะมาตรฐาน(GAP) สู่ฟาร์มสาธิต
แพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี
(อบรมพัฒนาฟาร์มแพะมาตรฐาน (GAP) สู่ฟาร์ม
สาธิตแพะอินทรีย์ วิถีสิงห์บุรี 6 แห่ง พร้อมตรวจ
รับรองฯ)

522,800          522,800            เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้

3 1.4 ส่งเสริมและสร้างคุณค่าเกษตรอินทรีย์สิงห์บุรี
(ส่งเสริมและสร้างคุณค่าเกษตรอินทรีย์สิงห์บุรี โดย
จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปรับ mind set จัดท า
แปลงต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ข้าวอินทรีย์ ศึกษาดู
งาน เช่ือมโยงการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และพัฒนาผลิตภันฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม)

2,271,300       2,271,300         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 : 
พัฒนำสู่เมืองเกษตรอินทรีย์
มำตรฐำนและอำหำรปลอดภัย
แบบครบวงจร

2. โครงกำรเสริมสร้ำงกำร
พัฒนำควำมเข้มแข็งของ
เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และ
สถำบันเกษตรกร โดยใช้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

      1,863,910         1,863,910                 -                 -   

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้ำงกำรพัฒนำควำม
เข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถำบัน
เกษตรกร

2       1,863,910         1,863,910                 -                 -   

4 2.1 พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรของเกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกร
(อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกของสถาบัน
เกษตรกร เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาด 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ จ านวน 6 แห่ง รวม 100 คน)

542,660                      542,660 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการสร้างความเข้มแข็ง เพ่ิมมูลค่า 
และส่งเสริมการตลาดแก่เกษตรกร

5 2.2 พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)
(อบรมพัฒนาเกษตรกรคนรุ่นใหม่ 43 ราย ให้เป็น
เกษตรกรปราดเปร่ือง (Young Smart Farmer) 
พัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ 6 ศูนย์ และจัดงานรวมพล 
YSF)

1,321,250                1,321,250 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ รวมท้ังทดแทนเกษตรกรรุ่น
เก่าท่ีสูงอายุ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 : 
พัฒนำสู่เมืองเกษตรอินทรีย์
มำตรฐำนและอำหำรปลอดภัย
แบบครบวงจร

3. โครงกำรส่งเสริมกำรแปร
รูปผลผลิตเกษตรให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรท่ีมี
มูลค่ำและแข่งขันได้

      2,524,300         2,524,300                 -                 -   

กิจกรรมหลัก : พัฒนำกำรตลำดและกำรสร้ำง
แบรนด์สินค้ำเกษตรปลอดภัย

2       2,524,300         2,524,300                 -                 -   

6 3.1 แปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
(แปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพท่ีได้รับรอง
มาตรฐาน 2 ผลิตภัณฑ์ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิต)

1,024,300       1,024,300         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้

7 3.2 ส่งเสริมการค้า และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร/
SMEs จังหวัดสิงห์บุรี 
(จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตร/
SMEs/OTOP จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเช่ือมโยงการค้า
และเจรจาธุรกิจ)

1,500,000       1,500,000         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาด สร้าง
รายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 : 
พัฒนำสู่เมืองเกษตรอินทรีย์
มำตรฐำนและอำหำรปลอดภัย
แบบครบวงจร

4. โครงกำรส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ปลอดภัย

      3,039,680         2,032,680       1,007,000               -   

กิจกรรมหลัก : เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรปลอดภัย

2       3,039,680         2,032,680       1,007,000               -   

8 4.1 ส่งเสริมการผลิตปลาช่อนแม่ลา
(ส่งเสริมการผลิตปลาช่อนแม่ลา โดยอบรมมาตรฐาน
 GAP และเกษตรอินทรีย์ วิถีสิงห์บุรี แก่เกษตรกร 
50 คน)

1,504,280       1,504,280         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการขยายพ้ืนท่ีการผลิตสินค้า GI ให้
ได้คุณภาพมาตรฐาน

9 4.2 ส่งเสริมและสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแม่ลา
( อบรมการแปรรูปแก่กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 30 คน)

528,400          528,400            เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า GI

36 4.3 ส่งเสริมการตลาดสินค้าปลาช่อนแม่ลา
(จัดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแม่ลา)

507,000          507,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้า GI 
สร้างรายได้
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

37 4.4 สิงห์บุรีเมืองอาหารปลอดภัย ประชาชนสุขใจ 
เศรษฐกิจรุ่งเรือง 
(ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของปลาช่อนแม่ลา/
อาหารสด/อาหารแปรรูป/สินค้าเด่นของจังหวัด
สิงห์บุรี)

500,000          500,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการสร้างความเช่ือม่ันและความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคสินค้าของจังหวัดฯ

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 : 
พัฒนำสู่เมืองเกษตรอินทรีย์
มำตรฐำนและอำหำรปลอดภัย
แบบครบวงจร

5. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนภำคเกษตรและบริหำร
จัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ
รองรับเมืองเกษตรปลอดภัย 
และควำมม่ันคงทำงอำหำร

    98,543,900       50,107,000     48,436,900               -   

กิจกรรมหลัก : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนใน
โครงกำรตำมพระรำชด ำริฯ หนองลำด

2,5     10,107,000           107,000     10,000,000               -   

10 5.1 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในโครงการพระราชด าริหนองลาด อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 3 ระบบ

107,000          107,000            เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงการพระราชด าริ

38 5.2 ปรับปรุงเส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร 
สาย สห. 5042 แยกทางหลวงชนบท สห. 3008 –
โครงการพระราชด าริหนองลาด อ าเภอค่าย
บางระจัน , ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

      10,000,000       10,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเช่ือมโยงโครงการพระราชด าริ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมหลัก : กำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 2,5     88,436,900       50,000,000     38,436,900               -   

11 5.3 ขุดลอกคลองระบายใหญ่แม่น้ าน้อย 2 (ระยะท่ี 
1) ต.ต้นโพธ์ิ , ต.จักรสีห์ อ.ค่ายบางระจัน

      25,000,000         25,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน้ า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้ง

12 5.4 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ต าบลโพสังโฆ 
อ าเภอค่ายบางระจัน

      25,000,000         25,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน้ า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้ง

39 5.5 งานขุดลอกหนองศาลา ต าบลบางกระบือ       12,000,000       12,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน้ า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง

40 5.6 ก่อสร้างฝายโพธ์ิเก้าต้น ต าบลบางระจัน อ าเภอ
ค่ายบางระจัน

      25,000,000       25,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน้ า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง

41 5.7  ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเติมน้ าใต้ดิน
(ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ พร้อมศึกษาดูงานด้าน
การเติมน้ าใต้ดินแก่เกษตรกร จ านวน 3 รุ่น รวม 
450 คน)

       1,436,900        1,436,900 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน้ า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 : 
พัฒนำศักยภำพและสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมด้ำน
กำรท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

6. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
ด้ำนกำรท่องเท่ียวผ่ำนเร่ืองเล่ำ
จังหวัดสิงห์บุรี

    15,534,000       15,534,000                 -                 -   

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศำสตร์และวิถีชีวิต

2       8,084,000         8,084,000                 -                 -   

15 6.1 สองน่องท่องเมืองสิงห์
จัดงานสองน่องท่องเมืองสิงห์ จ านวน 6 คร้ัง 
(งานป่ันจักรยาน)

       1,284,000          1,284,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ

16 6.2 ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลท่ี 5
จัดงานตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลท่ี 5 จ านวน
 3 วัน (การแสดงการละเล่น แสดงและจ าหน่าย
สินค้า OTOP/ของดีจังหวัดฯ นิทรรศการ สาธิตการ
ท าอาหารแม่ครัวหัวป่า)

       1,800,000          1,800,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ

17 6.3 แรลล่ีเส้นทางท่องเท่ียวประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต จังหวัดสิงห์บุรี 
(จัดแรลล่ีเส้นทางท่องเท่ียวประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 4 คร้ัง)

       5,000,000          5,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
 และเกษตร

2       7,450,000         7,450,000                 -                 -   

13 6.4 งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์
จัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ จ านวน 10
วัน/10 คืน

       6,000,000          6,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ

14 6.5  ส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน (จัดงานประเพณีและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
จ านวน 4 งาน (พระนอนจักรสีห์ ตักบาตรดอกไม้
ลาวเวียง หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ และแห่เทียน))

1,450,000       1,450,000         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการสืบสานงานประเพณีส าคัญ
ระดับจังหวัด

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 : 
พัฒนำศักยภำพและสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรท่องเท่ียวท่ี
ย่ังยืน

7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรและองค์กรด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

      8,948,830         1,000,000       7,948,830               -   

กิจกรรมหลัก : สร้ำงศักยภำพเครือข่ำยด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

2       8,948,830         1,000,000       7,948,830               -   

18 7.1 เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรี (อบรม 3 หลักสูตร รวม 600 คน จัด
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชนท่องเท่ียว 4 คร้ัง
 รวม 1,100 คน)

1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมศักยภาพและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

42 7.2 พัฒนาชุมชนท่องเท่ียว “ปันสุข สูงวัย สุขใจ 
นวัตวิถี” (อบรมพัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว
ชุมชน (Key Opinion Leader) จ านวน 30 คน 
พร้อมศึกษาดูงาน , ออกแบบและพัฒนาส ารับ
อาหารพ้ืนถ่ิน Health & Organic ผู้สูงอายุ , 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Health 
Tech 9 ผลิตภัณฑ์ , 
จัดงานเช่ือมโยงการตลาดท่องเท่ียว Life style 
Slow & Health Tourism กับภาคธุรกิจ)

       3,046,200        3,046,200 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว
เช่ือมโยงสินค้าและตลาด

43 7.3 เสริมพลังครอบครัว วัยเก๋า เล่าเร่ืองสิงห์บุรี สู่วิถี
เมืองแห่งความสุข (อบรมและปฏิบัติจริงหลักสูตร
การเป็นมัคคุเทศก์ยเก๋าและหลักสูตรการจัดท าของ
ท่ีระลึก พร้อมจัดค่ายครอบครัวสัมพันธ์ 3 วัย)

2,073,430       2,073,430       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

44 7.4 สร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความ
หลากหลายของการท่องเท่ียววิถีชีวิตเมืองสิงห์ 
(อบรมส่งเสริมเกษตรกรริมแม่น้ าลพบุรีสู่การเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเกษตรอินทรีย์ พร้อมศึกษาดูงาน 
และพัฒนาการแปรรูปไม้ผล พร้อมบรรจุภัณฑ์)

2,829,200       2,829,200       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
 สร้างอาชีพ สร้างรายได้
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 : 
พัฒนำศักยภำพและสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรท่องเท่ียวท่ี
ย่ังยืน

8. โครงกำรพัฒนำ
ปัจจัยพ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกเพ่ือกำรท่องเท่ียว

   112,200,000       63,500,000     48,700,000               -   

กิจกรรมหลัก : พัฒนำปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมสู่แหล่งท่องเท่ียว

2    112,200,000       63,500,000     48,700,000               -   

19 8.1 เปิดประตูสู่พระอารามหลวงวัดพิกุลทอง ทาง
หลวงหมายเลข 3454  ตอน ชันสูตร – ท่าช้าง 
ระหว่าง กม.46+900 – กม.47+900 ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร

      20,000,000         20,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาเส้นทาง
เพ่ือการท่องเท่ียว

20 8.2 ขยายเส้นทางเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติอุทยานแม่ลา ทางหลวงหมายเลข 311
ตอน แยกวัดสนามไชย –วัดกระดังงา – บ้านม้า 
ระหว่าง กม.39+195 – กม.40+195  ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร

      23,500,000         23,500,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาเส้นทาง
เพ่ือการท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

45 8.3 ปรับปรุงทางหลวงสู่แหล่ง อารยธรรมบ้านคูเมือง
 ทางหลวงหมายเลข 3285  ตอน อินทร์บุรี – หนอง
สุ่ม ระหว่าง กม.4+700 – กม.5+700 ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร

      21,200,000       21,200,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาเส้นทาง
เพ่ือการท่องเท่ียว

46 8.4 ปรับปรุงทางหลวงสู่ถ่ินวีรชนชาวบ้านบางระจัน
 ทางหลวงหมายเลข 3032  ตอนบุ้งก๋ี – ท่าศาล 
ระหว่าง กม.31+362 – กม.32+362  ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร

      27,500,000       27,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาเส้นทาง
เพ่ือการท่องเท่ียว

21 8.5 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม เช่ือมโยงวัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง
 –พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ วัดอัมพวัน 
จ.สิงห์บุรี  ถนนสาย สห.4014 แยก ทล.3033 –
แยก ทช.อท.4002 อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี

20,000,000      20,000,000        เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาเส้นทาง
เพ่ือการท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :  
พัฒนำคน คุณภำพชีวิตและ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือ
ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

9. โครงกำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิตประชำชนในจังหวัดสิงห์บุรี

      3,933,980         3,933,980                 -                 -   

กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำม
ม่ันคงในชีวิต ด้วยสังคมพอเพียงท่ีเข้มแข็ง

4       3,933,980         3,933,980                 -                 -   

22 9.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสด้านสวัสดิการ
ท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมปลอดภัย 
(ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 100 ครอบครัว)

       3,000,000          3,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลด
ความเหล่ือมล้ า

23 9.2 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือจัดการตนเอง 
(อบรมการบริหารแบบธรรมาภิบาลและทักษะด้าน
เทคโนโลยีแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิการชุมชน 43 กองทุน รวม 215 คน พร้อมจัด
เวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ)

500,000          500,000            เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการสร้างความม่ันคงและความ
เข้มแข็งในการรวมกลุ่ม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

24 9.3 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี 
(อบรมแกนน าผู้สูงอายุ ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคี
เครือข่ายการด าเนินงานผู้สูงอายุ ซ้ืออุปกรณ์
ทดสอบสมรรถนะทางกายภาพให้หน่วยบริการ
สาธารณสุข 53 แห่ง และคัดเลือกชมรม วัด และ
ผู้สูงอายุดีเด่น)

433,980          433,980            เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นประเด็นส าคัญของ
จังหวัดฯ ในการเป็นสังคมผู้สูงอายุอันดับต้นของ
ประเทศ

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :  
พัฒนำคน คุณภำพชีวิตและ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือ
ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

10. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ก ำลังคน สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ
 เพ่ือคนสิงห์บุรีมีงำนท ำ

      1,062,660         1,062,660                 -                 -   

กิจกรรมหลัก : พัฒนำอำชีพและสร้ำงควำมม่ันคง
ด้ำนรำยได้

5       1,062,660         1,062,660                 -                 -   

25 10.1 พัฒนาทักษะฝีมือด้านช่างอเนกประสงค์ 
เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ 
(พัฒนาทักษะฝีมือด้านช่างอเนกประสงค์ 
เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด/ผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ จ านวน 6 
รุ่น รวม 120 คน)

          516,000             516,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแรงงาน สร้างอาชีพ 
การมีงานท า สร้างรายได้ และช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

26 10.2 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการประกอบอาชีพ (จ านวน 6 รุ่น รวม 
120 คน)

          330,000             330,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแรงงาน เพ่ิมโอกาสใน
การท างาน/ประกอบอาชีพ

27 10.3 พัฒนาคนคุณภาพ 
(อบรมอาชีพ จ านวน 6 รุ่น รวม 60 คน)

          216,660             216,660 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการสร้างอาชีพ/อาชีพเสริม

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :  
พัฒนำคน คุณภำพชีวิตและ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือ
ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

11. โครงกำรเยำวชนหัวใจสิงห์       3,211,300         3,211,300                 -                 -   

กิจกรรมหลัก : TO BE NUMBER ONE 1       3,211,300         3,211,300                 -                 -   

28 11.1 พัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพชมรม/สมาชิก/บุคลากร
 และเข้าประกวดในระดับต่าง ๆ

       3,211,300          3,211,300 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :  
พัฒนำคน คุณภำพชีวิตและ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือ
ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

12. โครงกำรขับเคล่ือนและ
ขยำยผลกำรด ำเนินงำนตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

      3,938,650         3,938,650                 -                 -   

กิจกรรมหลัก : กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจชุมชน 
สร้ำงควำมม่ันคงและฐำนรำก

3,4       3,938,650         3,938,650                 -                 -   

29 12.1 ต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ด้วย“บวร”ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(อบรมแกนน าบวร จ านวน 43 ต าบล ๆ ละ 15 คน 
พร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแบ่งปันชุมชนระดับ
ต าบล , อบรม/สาธิตอาชีพทางเลือก เพ่ือขยายผล
การพัฒนาครัวเรือนระดับหมู่บ้านสู่ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 364 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน , จัด
งานมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้/ถอดบทเรียนต าบล
บวรต้นแบบ)

       3,938,650          3,938,650 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
อาชีพ ตามหลักบวรและเศรษฐกิจพอเพียง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :  
พัฒนำคน คุณภำพชีวิตและ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือ
ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

13. โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรใช้พลังงำนทดแทน

        423,000             23,000         400,000               -   

กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำเมืองพลังงำน
ทำงเลือก/พลังงำนทดแทนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

5         423,000             23,000         400,000               -   

30 13.1 สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
(เตาชีวมวลมณฑล แบบ 2 กระทะ)
(สนับสนุนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมหวาน
ทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ก่อสร้าง
เตาชีวมวลมณฑล แบบ 2 กระทะ))

           23,000              23,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวล
ทดแทน LPG 
ซ่ึงลดต้นการผลิตและใช้ประโยชน์จากส่ิงเหลือใช้
จากภาคการเกษตร

47 13.2 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน
ดอนสะเดา - หนองทอง อ าเภอค่ายบางระจัน 
ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

          400,000           400,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 ลดค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :  
พัฒนำคน คุณภำพชีวิตและ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือ
ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

14. โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน

        577,000           577,000                 -                 -   

กิจกรรมหลัก : ลดอุบัติเหตุทำงถนน 3         577,000           577,000                 -                 -   

31 14.1 พัฒนาเครือข่ายขับเคล่ือนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงห์บุรี โดยอบรม
เยาวชนในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ให้ขับข่ีปลอดภัย
สร้างวินัยจราจร จ านวน 900 คน ประชุมเครือข่าย
สถานศึกษา จ านวน 100 คน และอบรมผู้สูงอายุให้
ขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างสมรรถนะจราจร จ านวน 
150 คน

          577,000             577,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการสร้างจิตส านึก ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญของ
จังหวัดฯ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :  
พัฒนำคน คุณภำพชีวิตและ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือ
ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

15. โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด
สิงห์บุรี

   101,300,000       28,300,000     73,000,000               -   

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิง 5     71,300,000       28,300,000     43,000,000               -   

32 15.1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณหน้าวัดกระดังงาบุปผาราม ต าบลบางกระบือ
 อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่
น้อยกว่า 150 เมตร

      17,700,000         17,700,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการป้องกันการกัดเซาะ/
ทรุดตัวของตล่ิง

48 15.2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
หมู่ท่ี 2 ต าบลต้นโพธ์ิ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร

      21,500,000       21,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการป้องกันการกัดเซาะ/
ทรุดตัวของตล่ิง

49 15.3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
หมู่ท่ี 8 ต าบลต้นโพธ์ิ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร

      21,500,000       21,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการป้องกันการกัดเซาะ/
ทรุดตัวของตล่ิง

33 15.4 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าเจ้าพระยา
บริเวณ หมู่ท่ี 3 ต าบลโรงช้าง อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 89 เมตร

      10,600,000         10,600,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการป้องกันการกัดเซาะ/
ทรุดตัวของตล่ิง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้ำงคันดินป้องกันน้ ำท่วม 5     30,000,000                   -       30,000,000               -   

34 15.5 ก่อสร้างขยายถนนคันกันน้ าท่วม รหัสสายทาง
 สห.3032 แยก ทล.311 - เทศบาลอินทร์บุรี ต าบล
น้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

30,000,000      30,000,000      เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการป้องกันน้ าท่วมชุมชน 
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 : 
พัฒนำศักยภำพและสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรท่องเท่ียวท่ี
ย่ังยืน

16. โครงกำรส่งเสริมกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรตลำด
เชิงรุกด้ำนกำรท่องเท่ียว

        450,000                   -           450,000               -   

กิจกรรมหลัก : จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์เพ่ือกำร
ท่องเท่ียว

2         450,000                   -           450,000               -   

50 16.1 พัฒนาขับเคล่ือนแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วัดโพธ์ิเก้าต้น (จัดท า VDO ส่ือความหมายของส่ิง
ต่าง ๆ ในวัดโพธ์ิเก้าต้น พร้อม QR Code)

          450,000           450,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 :  
พัฒนำคน คุณภำพชีวิตและ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือ
ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

17. โครงกำรโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ 
เพ่ือคุณภำพชีวิตท่ีดีของ
ประชำชน

    18,988,700                   -       18,988,700               -   

กิจกรรมหลัก : พัฒนำกำรคมนำคมและโลจิสติกส์ 2     18,988,700                   -       18,988,700               -   

51 17.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 
สายท่ี 44 ต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี

2,070,200       2,070,200       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม

52 17.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 สาย
ท่ี 56 ต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

1,346,200       1,346,200       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม

53 17.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 
ต าบลสิงห์ อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

4,398,000       4,398,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม

54 17.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5
ต าบลแม่ลา อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (ต่อ
จากคอนกรีตเดิม หลังโรงสี ป.รุ่งเรือง)

       2,548,000        2,548,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

55 17.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทาง
รอบหนองหูช้าง หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

          499,000           499,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม

56 17.6 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจร หมู่ท่ี 1 ต าบล
พระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณ
ถนนคันคลองขุด 2 ฝ่ังคันคลอง

496,300          496,300          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม

57 17.7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก หมู่ท่ี 3 
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

180,000          180,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม

58 17.8 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเลียบคลองชลประทาน แอล 5 ฝ่ังซ้าย หมู่ท่ี 3 
ต าบลโพกรวม อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1,958,000       1,958,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม

59 17.9 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1,2,3,4,5 ต าบลวิหารขาว อ าเภอท่า
ช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

5,493,000       5,493,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม

      8,000,000         8,000,000

รวมท้ังส้ิน    389,257,410      190,034,730    199,222,680               -   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
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จํานวน บาท จํานวน บาท จํานวน บาท จํานวน บาท

1             7,064,000 1             1,000,000

          81,387,300                         - 

3           25,288,620          -                         - 

            4,170,690           20,350,000

2           11,000,000          -                         - 

            7,900,000           23,539,000

13        392,017,000 6        210,317,390 6        136,810,610 1          44,889,000

-            8,000,000            8,000,000

13 400,017,000 6 218,317,390 6 136,810,610 1 44,889,000

            2,253,340

        186,564,050

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอางทอง

หนวย  :  บาท

ที่ ประเด็นการพัฒนา

โครงการที่เสนอใช

งบประมาณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

ภายในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

เกินกรอบวงเงิน
 ไมควรสนับสนุนงบประมาณ

1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข 5         276,015,350 3

2 แหลงผลิตสินคาเกษตร ผลิตภัณฑและอาหารปลอดภัย 4           52,062,650 1

รวม  3  ประเด็นการพัฒนา

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั้งหมด

3 การทองเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

และวีถีชุมชน

4           63,939,000

หมายเหตุ : การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ ก.บ.ภ. ของจังหวัดอางทอง 213,384,700 บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

2           21,500,000

อางทอง



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

5 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 : 
พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สู่สังคม
ม่ันคง และเป็นสุข

1.โครงกำรเสริมสร้ำงควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1       1,331,850           864,050         467,800                 - 

      1,264,050           864,050         400,000                 - 

16 1  ประกวดกิจกรรมและขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ 
TO BE NUMBER ONE

          714,050             714,050 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมและขับเคล่ือนตาม
ยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE 
เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน TO BE NUMBER
 ONE ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
จังหวัดอ่างทอง และเพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

17 2  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ

150,000          150,000            เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบกิจการ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจ ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ภายใต้การ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดอ่างทอง

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

กิจกรรมหลัก 1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด

อ่ำงทอง   1/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

72 3  เพ่ิมโอกาส และส่งเสริมความปลอดภัย
ด้านอาชีพให้แก่แรงงาน

          400,000           400,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมโอกาส และส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาชีพให้แก่แรงงาน เพ่ือสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว

          67,800                     -           67,800                 - 

73 1 ยุติธรรมรวมใจสร้างเกาะคุ้มภัยอาชญากรรม            67,800            67,800 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการป้องกันและแก้ปัญหา
อาชญากรรมและการค้ามนุษย์ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรม และอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัด
อ่างทอง

11 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 : 
พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สู่สังคม
ม่ันคง และเป็นสุข

2.โครงกำรส่งเสริมกำรมีสุข
ภำวะท่ีดีของประชำชน

1       1,000,000                     -                   -     1,000,000

      1,000,000                     -                   -     1,000,000

84 1 คัดกรองสุขภาพประชาชนและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

       1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์

กิจกรรมหลัก  2 : ป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม
และกำรค้ำมนุษย์

กิจกรรมหลัก 1 : ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีดีของคนทุกวัย

อ่ำงทอง   2/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

12 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 : 
พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สู่สังคม
ม่ันคง และเป็นสุข

3. โครงกำรส่งเสริมอำชีพ 
สร้ำงโอกำส สร้ำงรำยได้ ของ
ประชำชน

4       7,064,000                     -       7,064,000                 - 

      7,064,000                     -       7,064,000                 - 

85 1 ขยายผลและพัฒนากลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

       6,564,000        6,564,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เป็นการขยายผลและพัฒนากลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ

86 2 ฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ 250,000          250,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ ลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ
ในพ้ืนท่ี

87 3 ฝึกอบรมอาชีพคนพิการ 250,000          250,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรมอาชีพคนพิการเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ ลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ
ในพ้ืนท่ี

กิจกรรมหลัก 1 : ส่งเสริมอำชีพ สร้ำงโอกำส

อ่ำงทอง   3/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

2 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 : 
พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สู่สังคม
ม่ันคง และเป็นสุข

4. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก

3 189,387,500   126,000,000     63,387,500    -                

   181,258,800      126,000,000     55,258,800                 - 

12 1 โครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจร
เพ่ือความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 
ตอน บางเสด็จ - แยกท่ีดิน ระหว่างกม.41+000 - 
กม.44+100 ระยะทาง 3.100 กม. ปริมาณงาน 
3.100 กิโลเมตร

      25,000,000         25,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

37 2 เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 
3064  ตอน อ่างทอง -ปากดง ระหว่างกม.24+697
 - กม.26+797 ระยะทาง 2.100 กม.

      45,000,000         45,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

13 3 เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 
309 ตอน อ่างทอง -ไชโย ระหว่าง กม.58+256 - 
กม.59+756 ระยะทาง 1.500 กม. ปริมาณงาน 
1.500 กิโลเมตร

      50,000,000         50,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
เพ่ือกำรคมนำคมให้มีมำตรฐำนและครอบคลุม

อ่ำงทอง   4/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

3 4 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองล้น ต าบลบ้านอิฐ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

       3,000,000          3,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

4 5 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลักแก้ว 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

       3,000,000          3,000,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

47 6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท่ี 2 ต าบลยางช้าย 
อ าเภอโพธ์ิทอง เช่ือมต่อต าบลม่วงเต้ีย 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

3,120,000       3,120,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

48 7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท่ี 11 ผ่านหมู่ท่ี 8, 9, 7, 6, 
10 ต าบลยางช้าย เช่ือมต่อหมู่ท่ี 12 ต าบลม่วงเต้ีย 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

       8,300,000        8,300,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

49 8 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรชนิด
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมคลองระบายน้ า
เร่ิมจากสะพานคลองต้นหว้า ถึงสะพานข้ามคลอง
แจงแขวนหม้อ หมู่ 2 ต าบลร ามะสัก 
อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

       4,306,000        4,306,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

อ่ำงทอง   5/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

50 9 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
(สายคันคลองห้วยโรงฝ่ังซ้าย) ต.ห้วยคันแหลน
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

       6,000,000        6,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

51 10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยปูยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 
ต าบลตรีณรงค์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

       2,181,000        2,181,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

52 11 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 
ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

       1,802,000        1,802,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

53 12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 13 ต าบลแสวงหา เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 2 ต าบล
ห้วยไผ่ อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

       4,405,500        4,405,500 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

54 13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 ต าบลมหาดไทย 
เช่ือมต่อต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง

       1,557,600        1,557,600 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

55 14 ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 1 ต าบลโพสะ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง เช่ือมต่อชุมชนวัดแสนสุข 
อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

       2,660,000        2,660,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

56 15 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 3 ต าบลมงคลธรรมนิมิต อ าเภอ
สามโก้ จังหวัดอ่างทอง

       3,870,000        3,870,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

57 16 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางคันบึงล าสนุ่น หมู่ท่ี 6 ต าบลสามโก้ อ าเภอ
สามโก้ จังหวัดอ่างทอง

       1,811,000        1,811,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

58 17 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
สาหร่าย หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกพุทรา เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5 
ต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

       3,900,000        3,900,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

59 18 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต โดยปูยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1,2,3,8 ต าบลโรงช้าง 
อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

       2,930,000        2,930,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

60 19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

       1,212,700        1,212,700 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

61 20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านหัวโขด
 (หลังวัดโพธ์ิเอน) หมู่ท่ี 4,6 ต.คลองขนาก – 
เขตติดต่อ ต าบลบางจัก อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง

       2,300,000        2,300,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
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สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

62 21 ปรับปรุงผิวจราจรถนนแขวงเมืองวิเศษ หมู่ท่ี 6 
ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง

       2,160,000        2,160,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

63 22 ขยายสะพานปูนหน้าวัดใหม่ทางข้ามหมู่ท่ี 2 ต าบล
หลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

          500,000           500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

64 23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมู่ท่ี 1 บริเวณคลอง
ยายฟัก ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธ์ิทอง 
จังหวัดอ่างทอง

       2,243,000        2,243,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการคมนาคมในพ้ืนท่ี

      8,128,700                     -       8,128,700                 - 

65 1 โครงการจัดหาน้ าเพ่ือสนับสนุนเกษตร
แปลงใหญ่ หมู่ท่ี 5 ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธ์ิทอง 
จังหวัดอ่างทอง

5,711,000       5,711,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ในพ้ืนท่ี

66 2 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ซับเมอสซิเบิล  หมู่ท่ี 2,4,6,8 ต าบลบ้านอิฐ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

1,477,700       1,477,700       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ในพ้ืนท่ี

กิจกรรมหลัก  2 : พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค
เพ่ือคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
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สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

67 3 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ท่ี 1 ต าบลนรสิงห์ 
อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

470,000          470,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ในพ้ืนท่ี

68 4 ขุดบ่อบาดาลและพัฒนาระบบชลประทาน
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 ต าบลนรสิงห์ อ าเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

470,000          470,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ในพ้ืนท่ี

1 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 : 
พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สู่สังคม
ม่ันคง และเป็นสุข

5. โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
และส่ิงแวดล้อมชุมชน

5 77,232,000    59,700,000      17,532,000    -                

    77,232,000       59,700,000     17,532,000                 - 

5 1 ขุดลอกหนองศาลา พร้อมเสริมคันดิน 
ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

9,000,000       9,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

6 2 ปรับปรุงหนองเบิกไพรเล็ก ต าบลไผ่ด าพัฒนา 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

3,700,000       3,700,000         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

กิจกรรมหลัก 1 : บริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงย่ังยืน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ
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งบประมำณ
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

7 3 ปรับปรุงหนองหลวง ต าบลบ่อแร่ อ าเภอโพธ์ิทอง 
จังหวัดอ่างทอง

3,000,000       3,000,000         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

11 4 ขุดลอกคลองสาหร่าย ต าบลจ าลอง อ าเภอแสวงหา 
จังหวัดอ่างทอง

8,000,000       8,000,000         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

1 5 ขุดลอกหนองคลองล้น ต าบลโพสะ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

4,000,000       4,000,000         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

2 6 ปรับปรุงหนองเกาะใหญ่ ต าบลย่านซ่ือ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

9,000,000       9,000,000         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

9 7 ปรับปรุงหนองราดตะเพียน ต าบลย่านซ่ือ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

10,000,000      10,000,000        เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

อ่ำงทอง   10/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

8 8 ขุดลอกหนองอีล้ า ต าบลอินทประมูล 
อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

3,000,000       3,000,000         เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

10 9 ขุดลอกคลองตรีณรงค์ ต าบลตรีณรงค์ 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

10,000,000      10,000,000        เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

42 10 ปรับปรุงหนองสามง่ามเหนือ ต าบลราชสถิตย์ 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

4,500,000       4,500,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

43 11 ปรับปรุงหนองเชิงตะกอน ต าบลจรเข้ร้อง 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

2,600,000       2,600,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

44 12 งานซ่อมแซมคันคลองตาจ๊ัว-โคกพรหม 
ต าบลราษฎรพัฒนา อ าเภอสามโก้ 
จังหวัดอ่างทอง

6,000,000       6,000,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

อ่ำงทอง   11/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

45 13 งานซ่อมแซมคันคลองหนองหล่ม-ลานช้าง 
ต าบลห้วยคันแหลน อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง

4,000,000       4,000,000       เห็นควรสนันสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

46 14 ขุดลอกคลองก าจัดวัชพืชและขยะ หมู่ท่ี 1-7 
ต าบลนรสิงห์ คลองแมงกะชอน อ าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง

432,000          432,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

8 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 : 
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตร 
ผลิตภัณฑ์และอำหำรปลอดภัย

1. โครงกำรพัฒนำ
ปัจจัยพ้ืนฐำน
เพ่ือกำรเกษตร

2     15,271,200                     -     15,271,200                 - 

    15,271,200                     -     15,271,200                 - 

75 1 ปรับปรุงขุดลอกแหล่งน้ าบึงสีบัวทองและ
วางระบบกระจายน้ าพ่ือการเกษตรบริเวณบึงสีบัว
ทอง หมู่ท่ี 1,2 และหมู่ท่ี 4 ต าบลสีบัวทอง 
อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

14,300,000      14,300,000      เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
เพ่ือการเกษตร

กิจกรรมหลัก 1 : ปรับปรุง/พัฒนำแหล่งน้ ำ
เพ่ือส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

76 2 ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) พัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์ิ ระบรมราชินีนาถ หมู่ท่ี 3 ต าบล
สีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

971,200          971,200          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
เพ่ือการเกษตร

9 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 : 
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตร 
ผลิตภัณฑ์และอำหำรปลอดภัย

2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เกษตรกร/และผู้ประกอบกำร
ภำคกำรเกษตร

2         739,720                     -         739,720                 - 

        739,720                     -         739,720                 - 

77 1 ส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรการเล้ียงแพะ
แปลงใหญ่

340,000          340,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่ม
เกษตรกรการเล้ียงแพะแปลงใหญ่ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของ
จังหวัดอ่างทอง เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้า

กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนำศักยภำพเกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

78 2 บริหารจัดการชุมชนประมงพ้ืนบ้านอย่างย่ังยืน 399,720          399,720          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการชุมชนประมง
พ้ืนบ้านอย่างย่ังยืน เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดอ่างทอง 
เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า

3 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 : 
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตร 
ผลิตภัณฑ์และอำหำรปลอดภัย

3. โครงกำรยกระดับคุณภำพ
สินค้ำกำรเกษตรและกำรแปรรูป

2 6,424,030      2,253,340        4,170,690      -                

      4,170,690                     -       4,170,690                 - 

69 1  ส่งเสริมการผลิตพืชผัก/ไม้ผล ปลอดภัยจากสารพิษ
 ครบวงจร

       2,105,200        2,105,200 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการผลิตพืชผัก/ไม้ผล 
ปลอดภัยจากสารพิษ ครบวงจร เพ่ือพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของ
จังหวัดอ่างทอง เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้า

70 2  ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว        1,580,290        1,580,290 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต
ข้าว เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยของจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเป็นการสร้าง
มูลค่าให้กับสินค้า

กิจกรรมหลัก 1 : ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มี
มำตรฐำน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

71 3 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย           485,200           485,200 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัยของจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเป็นการ
สร้างมูลค่าให้กับสินค้า

      2,253,340         2,253,340                   -                 - 

14 1 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ 
หนองระหารจีน ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง

          737,950             737,950 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
ของจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้า

15 2 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
สีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

       1,515,390          1,515,390 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ สีบัวทอง
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยของจังหวัดอ่างทอง 
เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า

กิจกรรมหลัก 2 : ส่งเสริมและพัฒนำโครงกำร
ตำมพระรำชด ำริ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

10 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 : 
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตร 
ผลิตภัณฑ์และอำหำรปลอดภัย

4. โครงกำรพัฒนำช่องทำง
กำรตลำด

2     29,627,700                     -       9,277,700   20,350,000

    29,627,700                     -       9,277,700   20,350,000

79 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด        1,649,000        1,299,000         350,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริม
การตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

80 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม 
ด้วยหลักการ 4R และตลาดดิจิตอล

       1,770,200        1,770,200 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรโดย
ใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และตลาดดิจิตอล 
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคมากข้ึน

81 3 เพ่ิมช่องทางการตลาดจุดแสดงและจ าหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอ่างทอง

      20,000,000     20,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์

กิจกรรมหลัก 1 : ส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเกษตรอำหำร
ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน

อ่ำงทอง   16/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

82 4 จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชนจังหวัดอ่างทอง

       3,000,000        3,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

83 5 พัฒนาช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดอ่างทอง

       3,208,500        3,208,500 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ จังหวัดอ่างทอง  
เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

13 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 : กำร
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และ
วีถีชุมชน

1. โครงกำรพัฒนำ
ปัจจัยพ้ืนฐำน
ด้ำนกำรท่องเท่ียว

2     30,039,000                     -     10,000,000   20,039,000

    25,039,000                     -     10,000,000   15,039,000

88 1 โครงการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์แขวงเมือง
วิเศษไชยชาญ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์

13,039,000      13,039,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากความไม่พร้อมของพ้ืนท่ีด าเนินการ 
มีการจัดซ้ือท่ีดิน 9 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา

กิจกรรมหลัก 1 : ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว

อ่ำงทอง   17/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

89 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการพระราชด าริ
หนองเจ็ดเส้น/ปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีอุทยานสวรรค์
อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

10,000,000      10,000,000      เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
ด้านการท่องเท่ียว

90 3 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียววัดบ้านพราน 
อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

2,000,000       2,000,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากไม่มีหนังสือการขอใช้พ้ืนท่ี 
แบบแปลน ปร.4 ปร.5

5,000,000                          -                   -     5,000,000

91 1  พัฒนาศักยภาพฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียว        5,000,000      5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการจัดส่ือประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 2 : สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เครือข่ำย
ผู้ประกอบกำรและชุมชนท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

7 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 : กำร
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และ
วีถีชุมชน

2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกำรท่องเท่ียว

2       1,000,000                     -       1,000,000                 - 

       1,000,000                      -        1,000,000                  - 

38 1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง        1,000,000        1,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม

4 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 : กำร
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และ
วีถีชุมชน

3. โครงกำรยกระดับคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเพ่ือ
กำรท่องเท่ียว

2 25,600,000    18,000,000      7,600,000      -                

      3,000,000                     -       3,000,000                 - 

39 1 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี

3,000,000       3,000,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดจาก
นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรท่องเท่ียว

กิจกรรมหลัก 1 ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์
เพ่ือกำรท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

    22,600,000       18,000,000       4,600,000                 - 

40 1 ถนนสายวัฒนธรรม นุ่งโจง ห่มสไบ กินอาหาร
พ้ืนถ่ิน

3,000,000       3,000,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

41 2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี สู่การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์จังหวัดอ่างทอง

1,600,000       1,600,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

33 3 จัดงาน อ่ิมบุญ สุขใจ ปีใหม่ ไชโย 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

24 4 จัดงานร าลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

30 5 จัดงานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

35 6 จัดงานมหกรรมมะม่วงส่งออกและของดี
อ าเภอสามโก้

1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

กิจกรรมหลัก 2 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

23 7 จัดงานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

29 8 จัดงานสดุดีวีรชนคนแสวงหา 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

26 9 จัดงานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

31 10 จัดงานมหกรรมลิเกและศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
อ่างทอง

1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

21 11 จัดงานร าลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 500,000          500,000            เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

22 12 จัดงานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย 500,000          500,000            เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

อ่ำงทอง   21/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

28 13 จัดงานมหกรรมกลองนานาชาติ 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

34 14 จัดงานแข่งขันเรือพาย 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

36 15 จัดงานมหกรรมขนมจีนถ่ินวีรชนคนแสวงหา 500,000          500,000            เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

20 16 จัดงานร าลึกรัชกาลท่ี 9 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

18 17 มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมกินปลา
ใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย

1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

19 18 จัดงานร าลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลท่ี 5 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

อ่ำงทอง   22/24



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

25 19 จัดงานร าลึกขุนรองปลัดชู 1,000,000       1,000,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

27 20  งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง 2,500,000       2,500,000         เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวของจังหวัด

6 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 : กำร
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และ
วีถีชุมชน

4. โครงกำรพัฒนำช่องทำง
กำรตลำด

2       7,300,000         3,500,000         300,000     3,500,000

      7,300,000         3,500,000         300,000     3,500,000

74 1  ผลิตวิดีทัศน์ เผยแพร่ของดีจังหวัดอ่างทอง 300,000          300,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการผลิตวิดีทัศน์ เผยแพร่ของดี
จังหวัดอ่างทอง เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรง
ดึงดูดจากนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนำกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์
เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร 
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

 งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดอ่ำงทอง

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

32 2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเท่ียว 7,000,000                3,500,000      3,500,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเท่ียว 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดจาก
นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน มีการปรับลดค่าเส้ือและ
เหรียญท่ีระลึกจ านวน 3,500,000 บาท

      8,000,000         8,000,000
   400,017,000      218,317,390    136,810,610   44,889,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
รวมท้ังส้ิน
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จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
  



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

       -                         -          -                         -   

          28,277,100           69,548,100

       -                         -          -                         -   

                      -                         -   

       -                         -          -                         -   

          16,627,500           18,797,100

7        370,489,700 7        237,239,900         -          44,904,600         -          88,345,200

           9,000,000            9,000,000

7        379,489,700 7        246,239,900         -          44,904,600         -          88,345,200

รวม  3  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

3 เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและส่ิงแวดล้อม สร้าง

ความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็น

แนวทางหลัก

3           43,915,000

หมายเหตุ :  1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดนครปฐม  245,683,400  บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการฯ)

               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

3             8,490,400

2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างการความสุขให้กับประชาชน

ในทุกระดับ

2         156,152,000 2         156,152,000

          72,597,500

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม
หน่วย : บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ

โครงกำรท่ีเสนอใช้

งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

โดยเน้นด้านการขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ

ท่องเท่ียว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy 

City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global 

Content)

2         170,422,700 2

นครปฐม



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 : 

พัฒนำนครปฐมให้เป็นเมือง

อัจฉริยะ (Smart City) โดย

เน้นด้ำนกำรขนส่ง

(Transport), เมืองหลวงแห่ง

อำหำรและกำรท่องเท่ียว 

(Food Metropolis) และ

เมืองแห่งสุขภำพ (Healthy 

City) รองรับสังคมผู้สูงอำยุ 

(Aging) และบริบทโลก 

(Global Content)

   170,422,700       72,597,500     28,277,100    69,548,100

 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำร

เมืองอัตลักษณ์ และนวัตกรรม

ด้ำนอำหำรและสุขภำพ

     90,523,200       11,498,500     11,976,600    67,048,100

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

นครปฐม   1/28



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

32 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนา

ศักยภาพผู้ผลิตและยกระดับ

สถานประกอบการ เข้าสู่ระบบ

มาตรฐาน

1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบผลิตตาม

หลักปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าท่ีดี การลด

ต้นทุนการผลิต การจัดการระบบความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับการ

ตรวจการรับรอง

2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผลผลิต

หลังจับและการแปรรูปสัตว์น้้าเบ้ืองต้นและทักษะ

การจัดการระบบสุขอนามัยท่ีดีส้าหรับสถานแปรรูป

สัตว์น้้าตามมาตรฐาน

3) พัฒนา/ยกระดับ/รักษากระบวนการผลิต ผลผลิต

 และผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และสินค้าสัตว์น้้าและสัตว์

น้้าสวยงามตามระบบมาตรฐาน

2        2,800,000        2,800,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เป็นการพัฒนากระบวนการผลิต  และผลิตภัณฑ์

สัตว์น้้า และสินค้าสัตว์น้้าและสัตว์น้้าสวยงามให้

มีมาตรฐาน

51 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ส่งเสริม 

พัฒนาและประชาสัมพันธ์สินค้า

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า

เกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย

จังหวัดนครปฐม

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เร่ืองความรู้

เบ้ืองต้นข้ันตอน กระบวนการในการข้ึนทะเบียน

สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ การขอใช้ตราสัญลักษณ์

 GI และการต่ออายุตราสัญลักษณ์ GI

2) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการข้ึนทะเบียน

และเพ่ิมมูลค่าการตลาดของการจ้าหน่ายสินค้าส่ิง

บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) จังหวัดนครปฐม 

3) ประชาสัมพันธ์สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ สินค้า

เกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย

2           940,000 940,000        ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

33  กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ไก่ไข่หลัง

บ้านตามวิถีพอเพียง

1) ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่และผู้สนใจ

2) จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล

2        4,080,000        4,080,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน สามารถน้า

ผลผลิตมาแปรรูปและจ้าหน่าย สร้างมูลค่าเพ่ิม 

สร้างรายได้

30 กิจกรรมหลักท่ี 1.4 ปรับ

โครงสร้างการผลิตแพะ – แกะ 

อย่างครบวงจรอย่างย่ังยืน

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสู่ระบบมาตรฐาน

2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้/เพ่ิมช่องทางการจ้าหน่าย

กับเกษตรต่างภูมิภาค 

3) การจัดท้า MOU ระหว่างผู้ผลิตแพะ-แกะใน

จังหวัดนครปฐมกับโรงฆ่าสัตว์และเครือข่ายผู้เล้ียง

แพะ-แกะ 

4) จัดเก็บข้อมูลและติดตามผล

2        2,600,000          2,600,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการปรับโครงสร้างการ

ผลิตแพะ - แกะ ให้มีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค

2 กิจกรรมหลักท่ี 1.5 พัฒนา

ศักยภาพ

การผลิตโคเน้ือมุ่งสู่

มาตรฐานสากล

1) จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือ

2) จัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการฟาร์มโคเน้ือ

3) จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ การผลิตเน้ือโคคุณภาพและการตลาด

2        2,100,000          2,100,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ด้าน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเน้ือโคขุน
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

1 กิจกรรมหลักท่ี 1.6 ยกระดับ

สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP

2) อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้

ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

4) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรแกนน้าด้านอารักขาพืช

และผู้ท้าหน้าท่ีท่ีปรึกษาเกษตรกร

5) ส่งเสริมการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชผักด้วยวิธี

ผสมผสาน

6) ส่งเสริมการย่อยสลายฟางข้าว

7) ติดตามสถานการณ์การผลิตพืช

8) เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนการผลิตพืช

2        3,308,500          3,308,500 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิต

พืชท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีตลาดต้องการ

4 กิจกรรมหลักท่ี 1.7 เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสถาบัน

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

1) สัมมนาเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกร และ

ผู้ท้าหน้าท่ีท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร

2) อบรม ศึกษาดูงานกลุ่มยุวเกษตรกรให้ผู้ท้าหน้าท่ี

ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร

3) การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร

4) การติดตาม/ประเมินผล/ความพึงพอใจ

2           510,000             510,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือขับเคล่ือนกลุ่มยุว

เกษตรกรในโรงเรียน และปลูกฝังทัศนตติท่ีดี มี

ความรักในอาชีพการเกษตร
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

52 กิจกรรมหลักท่ี 1.8 ส่งเสริม

สินค้าและผลิตภัณฑ์นมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการแข่งขันกับ 

FTA

1) กิจกรรมพัฒนานักผลิตนมเพ่ือรองรับ FTA

2) กิจกรรมพัฒนานักผลิตอาหารโคนม (การปลูกพืช

เพ่ือเป็นอาหารโคนมตามระบบมาตรฐานกรม

ปศุสัตว์) 

3) กิจกรรมพัฒนานักผลิตอาหารโคนม (การปลูกพืช

เพ่ือเป็นอาหารโคตามระบบมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์) 

4) กิจกรรมพัฒนานักผลิตอาหารโคนม (การผลิต

อาหาร TMR (Total Mix Ratio)) 

5) กิจกรรมพัฒนานักบริหารจัดการฟาร์มโคนมมือ

อาชีพ 

6) กิจกรรมพัฒนานักบริหารธุรกิจโคนมมืออาชีพ 

7) กิจกรรมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมข้ัน

พ้ืนฐาน 

8) กิจกรรมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมธุรกิจ

2        1,014,600 1,014,600     ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา

53 กิจกรรมหลักท่ี 1.9 เพ่ิมมูลค่า

สินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยถึง

มือผู้บริโภค

1) จัดซ้ือรถจ้าหน่ายสินค้าพร้อมอุปกรณ์ (ฟู้ดทรัค) 

จ้านวน 2 คัน

2        1,500,000      1,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา

54 กิจกรรมหลักท่ี 1.10 ขยายศูนย์

รับน้้านมดิบ ขนาด 40 ตัน / วัน

 เป็นขนาด 50 ตัน / วัน 

สหกรณ์โคนมก้าแพงแสน จ้ากัด

1) ก่อสร้างขยายขนาดของศูนย์รับน้้านมดิบจาก 40

 ตันเป็น 50 ตัน

2       15,000,000                      - 15,000,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

55 กิจกรรมหลักท่ี 1.11 เพ่ิม

ศักยภาพการผลิตเน้ือโคขุน

1) ซ้ือเคร่ืองบรรจุสุญญากาศครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

2) จัดซ้ือเคร่ืองสไลด์เน้ืออัตโนมัติ              

3) จัดซ้ือรถห้องเย็น 10 ล้อ (อุณหภูมิ –20 องศา)

4) จัดซ้ือระบบเติมอากาศ พร้อมระบบตรวจสอบ

และควบคุมห้องเย็น

5) จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ตรวจคุณภาพเน้ือโค

2       13,000,000                      - 13,000,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา

56 กิจกรรมหลักท่ี 1.12 เพ่ิม

ศักยภาพโรงสีข้าวสหกรณ์

การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า 

ธ.ก.ส.นครปฐม  จ้ากัด

1) จัดซ้ือเคร่ืองซีลสายพานต่อเน่ืองขนาดใหญ่แนวต้ัง 

2) จัดซ้ือเคร่ืองช่ังรถบรรทุก

3) จัดซ้ือเคร่ืองเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกพร้อมอุปกรณ์ 

4) จัดซ้ือรถโฟล์คลิฟ 

5) จัดซ้ือรถตักล้อยาง

2        5,877,800                      - 5,877,800     ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา

57 กิจกรรมหลักท่ี 1.13 ศูนย์

เรียนรู้อาชีพการเล้ียงโคนม 

การท่องเท่ียวเกษตรเชิง

นวัตกรรม

1) สร้างโรงเรือนโคนมอนุบาลแรกเกิด, ห้องพัก

เจ้าหน้าท่ี, อาคารศูนย์เรียนรู้

2       15,800,000                      - 15,800,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา

34 กิจกรรมหลักท่ี 1.14 สร้าง

มูลค่าผลผลิตด้วยเทคโนโลยี

พลังงาน

1) ประสานงานคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ

กลุ่มเกษตรกร และช้ีแจงโครงการฯ 

2) จัดหาเทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

(เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์) 

3) ฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ สอนวิธีการใช้

งาน และการบ้ารุงรักษา

2        1,505,900                      -        1,505,900 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

 เป็นการสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยเทคโนโลยี

พลังงาน
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

35 กิจกรรมหลักท่ี 1.15 ลดต้นทุน

การผลิตด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมพลังงาน

1) ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร เข้าร่วมโครงการ ตาม

ความพร้อมและความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

2) ช้ีแจงโครงการฯ ศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้

ความรู้เชิงปฏิบัติการ 

3) จัดหาระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์

4) ฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ สอนวิธีการใช้

งาน และการบ้ารุงรักษา

5) ติดตาม/สรุปประเมินผลการด้าเนินงาน เพ่ือ

รับทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปรับปรุงการด้าเนินงานให้เกิดความย่ังยืนของ

โครงการฯ

2        2,321,500                      -        2,321,500 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

 เป็นการส่งเสริมการใช้โซล่าร์เซลล์
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

31 กิจกรรมหลักท่ี 1.16 ส่งเสริม

การน้าวัสดุทางการเกษตรมาท้า

สารชีวภาพ เพ่ือการเกษตร

ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีพลังงาน

1) ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร เข้าร่วมโครงการ ตาม

ความพร้อมและความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

2) ช้ีแจงโครงการฯ และศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้

ความรู้เชิงปฏิบัติการ 

3) จัดหานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน (เตาเผาถ่าน

ผลิตน้้าส้มควันไม้ และชุดตัดสับ /เคร่ืองกล่ันน้้าส้ม

ควันไม้) 

4) ฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ สอนวิธีการใช้

งานและการบ้ารุงรักษา 

5) ติดตาม/สรุปประเมินผลการด้าเนินงาน เพ่ือ

รับทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ปรับปรุงการด้าเนินงานให้เกิดความย่ังยืนของ

โครงการ

2        1,269,200        1,269,200 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

 เป็นการลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุน

พลังงาน เพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

3 กิจกรรมหลักท่ี 1.17 พัฒนา

และขยายช่องทางการค้า

การตลาดเชิงรุกของ

ผู้ประกอบการการค้าจังหวัด

นครปฐม

1) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการตลาด 

โลจิสติกส์ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

2) ส่งเสริมเพ่ิมช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

โดยการจัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า

3) ติดตามและประเมินผล เพ่ือสรุปปัญหา อุปสรรค

และก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานในปีต่อไป

2        2,980,000          2,980,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่าย

และพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการของจังหวัดนครปฐม
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

58 กิจกรรมหลักท่ี 1.18 สร้างและ

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไก่

พ้ืนเมืองคุณภาพดี เพ่ือสร้าง

เศรษฐกิจใหม่

1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไก่พ้ืนเมือง 2        2,500,000 2,500,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา

59 กิจกรรมหลักท่ี 1.19 ส่งเสริม

นวัตกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์

1) พัฒนาศักยภาพการผลิตโคขุนแบบครบวงจร 2       11,415,700 11,415,700    ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา

โครงกำรท่ี 2 : โครงกำร

ส่งเสริมและพัฒนำกำร

ท่องเท่ียวจังหวัดนครปฐมเพ่ือ

รองรับนักท่องเท่ียวให้เกิด

ควำมย่ังยืน (Nakornpathom

 Innovation and Food 

Expo: มหกรรมแสดง

นวัตกรรมและอำหำรนครปฐม)

    79,899,500       61,099,000     16,300,500     2,500,000
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

14 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 พัฒนาและ

ประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้้าอัต

ลักษณ์จังหวัดนครปฐม

1) จัดงานเทศกาลกินสัตว์น้้าปลอดภัย ส่งเสริม

ช่องทางการตลาดและช่องทางการจ้าหน่ายสินค้า

สัตว์น้้าคุณภาพจังหวัดนครปฐม

2) จัดงานมหกรรมสัตว์น้้าสวยงามจังหวัดนครปฐม 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิตและขยายธุรกิจสัตว์

น้้าสวยงาม

3) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าสัตว์น้้า/สัตว์น้้า

สวยงามคุณภาพจังหวัดนครปฐม และขยายช่องทาง

ตลาดและการจ้าหน่ายผ่านระบบเครือข่าย logistic

2        3,050,000          3,050,000 -                   -                 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้าง

โอกาสในการขยายตลาดสินค้าสัตว์น้้า

36 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ส่งเสริม

การท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวด้านการท่องเท่ียวสู่

ความย่ังยืน

1) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

(Gastronomic Tourism)

2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว

จังหวัดนครปฐม

2        4,600,000                      - 4,600,000                        - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

 เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

37 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 งานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

1) ประชุมคณะท้างานเพ่ือการวางแผนการ

ด้าเนินงานโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน 5 องค์ประกอบ 

3) นิเทศ ก้ากับ ติดตามโรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วม

โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

4) จัดงานวิชาการเสวนา และนิทรรศการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

5) สรุปการด้าเนินงานโครงการพัฒนางานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

5        1,110,500 1,110,500       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

 เป็นการเพ่ิมพืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี

27 กิจกรรมหลักท่ี 2.4 พัฒนา

ศักยภาพการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

เชิงรุก

1) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว วิถีชุมชนและ

อาหารท่ีมีอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม

2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก เพ่ือส่งเสริม

กิจกรรมการท่องเท่ียวตามฤดูกาลของจังหวัด

นครปฐม

3) ประชาสัมพันธ์ของดีของเด่นจังหวัดนครปฐม

2        1,050,000          1,050,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือพัฒนารูปแบบส่ือการ

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

38 กิจกรรมหลักท่ี 2.5 งานเกษตร

ปลอดภัย ไม้ดอกไม้ประดับ 

และกล้วยไม้งามนครปฐม

1) ประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

2) ประกวดพืชผัก ไม้ผล

3) ฝึกอบรมเสริมอาชีพด้านการเกษตร และ

การแปรรูป

4) จัดสถานท่ี ตกแต่งสถานท่ี

2        2,230,000 2,230,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เป็นการ

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

20 กิจกรรมหลักท่ี 2.6 พัฒนา

อาหารปลอดภัยจังหวัดนครปฐม

 ปี 2565

1) กิจกรรมเฝ้าระวังและตรวจสอบสารปนเป้ือนใน

อาหาร และส่งเสริมให้เกิดตราสินค้าอาหาร

มาตรฐานจังหวัดนครปฐม

2) กิจกรรมพัฒนาระบบ Safety Alert ความ

ปลอดภัยด้านอาหาร

3) พัฒนาผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย Clean Food Good Taste

4) กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีนสู่มาตรฐาน

โต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม

2        1,649,000          1,649,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือลดความเส่ียงของ

ประชาชนและนักท่องเท่ียวในการบริโภคอาหาร

และน้้าด่ืมท่ีมาสะอาด ไม่ปลอดภัย และไม่ถูก

สุขลักษณะ

60 กิจกรรมหลักท่ี 2.7 ท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ

1) ขยายบริการการแพทย์แผนไทย รพ.หลวงพ่อเป่ิน

2) พัฒนาระบบบริการและท้าส่ือประชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียว

2        2,500,000      2,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

39 กิจกรรมหลักท่ี 2.8 ส่งเสริม

และพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างมูลค่า เพ่ิม

ทางการท่องเท่ียวจังหวัด

นครปฐม

1) อบรมการถ่ายภาพน่ิง และออกแบบสัญลักษณ์ 

(Logo) เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียวในทุกอ้าเภอ 

จังหวัดนครปฐม 

2) อบรมการจัดท้าส่ือวีดีทัศน์เพ่ือการท่องเท่ียว 

และการตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือ

3) จัดประกวดผลงานภาพน่ิง และจัดนิทรรศการ

ภาพถ่ายการท่องเท่ียวนครปฐมเพ่ือแสดงผลงาน

ภาพถ่ายส่งประกวดในหัวข้อท่ีจังหวัดก้าหนด 

4) จัดประกวดผลงานภาพเคล่ือนไหว (VDO) การ

ท่องเท่ียวนครปฐมในหัวข้อท่ีจังหวัดก้าหนด 

5) ผลิตและเผยแพร่ส่ือสร้างสรรค์ในรูปแบบ

ภาพยนตร์โฆษณา เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

จังหวัดนครปฐมเครือข่ายท่องเท่ียวชุมชน 7 อ้าเภอ 

ภายใต้ concept คือ เท่ียวอ่ิมใจในวันเดียว One 

day Trip in  Nakhon prathum เพ่ือพัฒนาการ

ท่องเท่ียวชุมชนจังหวัดนครปฐม

2        2,360,000 2,360,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

 เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

9 กิจกรรมหลักท่ี 2.9 ปรับปรุง

ถนนทางหลวงหมายเลข 4 นคร

ชัยศรี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ด้านโลจิสติกส์ จังหวัดนครปฐม

1) ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ติดต้ังอุปกรณ์อ้านวย

ความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4 

ตอนนครชัยศรี - พระประโทน ระหว่าง กิโลเมตรท่ี 

41+067 ถึง กิโลเมตรท่ี 52+400 ในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครปฐม ตอนพระประโทน – สระกระเทียม 

ระหว่าง กิโลเมตร ท่ี 52+400 ถึง กิโลเมตรท่ี 

67+334 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม

2       15,000,000         15,000,000

10 กิจกรรมหลักท่ี 2.10 พัฒนา

ทางหลวงหมายเลข 321 

ก้าแพงแสน เพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเท่ียววิถีชุมชน และการ

ขนส่งเชิงพาณิชย์

1) ปรับปรุงถนนทางแยกจราจร ติดต้ังระบบควบคุม

สัญญาณไฟจราจร ติดต้ังอุปกรณ์อ้านวยความ

ปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 321 ตอน นครปฐม - 

หนองปลาไหล ระหว่าง กิโลเมตรท่ี 0+000 ถึง 

กิโลเมตรท่ี 21+150 (เป็นช่วงๆ) ในพ้ืนท่ี จังหวัด

นครปฐม ตอนหนองปลาไหล - ก้าแพงแสน ระหว่าง

 กิโลเมตรท่ี 21+150 ถึง กิโลเมตรท่ี 29+650 (เป็น

ช่วงๆ) ในพ้ืนท่ี จังหวัดนครปฐม

2       18,000,000         18,000,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใน

การสัญจร

11 กิจกรรมหลักท่ี 2.11 ถนน

ปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ การ

ท่องเท่ียวเติบโต จังหวัดนครปฐม

1) ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างก่ิงเด่ียวและก่ิงคู่ ติดต้ัง

อุปกรณ์อ้านวยความปลอดภัยบนทางหลวง ทาง

หลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ล้าลูกบัว – 

หนองกระทุ่ม ระหว่าง กิโลเมตรท่ี 42+000 ถึง

กิโลเมตรท่ี 91+506 (เป็นช่วงๆ) ในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครปฐม

2       18,000,000         18,000,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใน

การสัญจร
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

12 กิจกรรมหลักท่ี 2.12 ส่งเสริม

และพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว

จังหวัดนครปฐม

1) ป้ายช้ีเส้นทางไปแหล่งท่องเท่ียว 2        1,400,000          1,400,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและ

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

40 กิจกรรมหลักท่ี 2.13 ท่องเท่ียว

เชิงกีฬาเช่ือมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชนจังหวัดนครปฐม

1) ว่ิงไปเท่ียวไป ในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนว่ิงเช่ือมโยง

เส้นทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 

ศาสนา และวัฒนธรรม ในทุกอ้าเภอ

2        5,000,000 5,000,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เป็นการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว

25 กิจกรรมหลักท่ี 2.14 กระตุ้น

และส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิตชุมชน จังหวัด

นครปฐม

1) จัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน ในแต่ละอ้าเภอ ให้

สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่โดยเช่ือมโยงกับ

วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตท่ีแต่ละพ้ืนท่ีอ้าเภอ

มีความต้องการจัดกิจกรรม จ้านวน 7 อ้าเภอ

2        2,950,000          2,950,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นการกระตุ้นและส่งเสริม

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน

41 กิจกรรมหลักท่ี 2.15  ส่งเสริม

การท่องเท่ียวแรลล่ีจังหวัด

นครปฐม

1) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเท่ียว

 รูปแบบแรลล่ี (จัดท้าคลิปวีดิโอส้ันความยาว 3-5 

นาที โดยมีเน้ือหาบอกเล่าเร่ืองราวแหล่งท่องเท่ียว

และกิจกรรมในงาน)

2) จัดกิจกรรมแรลล่ี

2        1,000,000 1,000,000        เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เป็นการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 : สร้ำง

ควำมแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้

สำมำรถรองรับกำรขยำยตัว

ทำงเศรษฐกิจและกระจำย

ควำมเจริญ สร้ำงกำรควำมสุข

ให้กับประชำชนในทุกระดับ

   156,152,000      156,152,000                   -                 -  

โครงกำรท่ี 3 : โครงกำรพัฒนำ

แหล่งน้ ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ

    86,200,000       86,200,000                   -                 - 

15 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 ก่อสร้าง

เข่ือนป้องกันตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็กเลียบคลองหนองดินแดง 

หมู่ท่ี 8 ต้าบลหนองดินแดง 

เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5 ต้าบลวังเย็น 

อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ความยาว 685 เมตร

1) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เลียบคลองหนองดินแดง หมู่ท่ี 8 ต้าบลหนองดินแดง

 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5 ต้าบลวังเย็น อ้าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม ความยาว 685 เมตร

5       21,920,000         21,920,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือป้องกันการพังทลายของ

ตล่ิงริมแม่น้้า
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

16 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ก่อสร้าง

เข่ือนป้องกันตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็ก เลียบถนนล้ารางตาล 

ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม (ระยะท่ี 3) 

หมู่ท่ี 3, 4 ต้าบลถนนขาด 

อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ความยาว 655 เมตร

1) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เลียบถนนล้ารางตาล ต่อเน่ือง เข่ือนเดิม (ระยะท่ี 3)

 หมู่ท่ี 3, 4 ต้าบลถนนขาด อ้าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม ความยาว 655 เมตร

5       20,960,000         20,960,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือป้องกันการพังทลายของ

ตล่ิงริมแม่น้้า

17 กิจกรรมหลักท่ี 3.3 ก่อสร้าง

เข่ือนป้องกันตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็ก หลังวัดเกาะวังไทรถึง

สะพานชุนบุญมี หมู่ท่ี 3 ต้าบล

ถนนขาด อ้าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม ความยาว 

360 เมตร

1) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังวัดเกาะวังไทรถึงสะพานชุนบุญมี หมู่ท่ี 3 ต้าบล

ถนนขาด อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ความยาว 360 เมตร

5       15,120,000         15,120,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือป้องกันการพังทลายของ

ตล่ิงริมแม่น้้า

นครปฐม   17/28



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

18 กิจกรรมหลักท่ี 3.4 ก่อสร้าง

เข่ือนป้องกันตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็ก เลียบคลองล้าอ้ายเสา 

บริเวณวัดตะโกสูง หมู่ท่ี 6 

ต้าบลสามง่าม อ้าเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม พร้อมบันไดลง

ท่าน้้า และมีทางเท้า ความยาว

 370 เมตร

1) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เลียบคลองล้าอ้ายเสา บริเวณวัดตะโกสูง หมู่ท่ี 6 

ต้าบลสามง่าม อ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

พร้อมบันไดลงท่าน้้า และมีทางเท้า ความยาว 370 

เมตร

5       16,650,000         16,650,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือป้องกันการพังทลายของ

ตล่ิงริมแม่น้้า

19 กิจกรรมหลักท่ี 3.5 ก่อสร้าง

เข่ือนป้องกันตล่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็ก ริมคลองลัดพระประโทน 

ฝ่ังทิศตะวันตก ต้าบลพระประ

โทน อ้าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม ความยาว 

330 เมตร

1) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ริมคลองลัดพระประโทน ฝ่ังทิศตะวันตก ต้าบล

พระประโทน อ้าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 ความยาว 330 เมตร

5       11,550,000         11,550,000  เห็นควรสนับสนุน เพ่ือป้องกันการพังทลายของ

ตล่ิงริมแม่น้้า

นครปฐม   18/28



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

โครงกำรท่ี 4 : โครงกำร

ปรับปรุงระบบจรำจรเพ่ือ

ยกระดับคุณภำพชีวิตและ

แก้ไขปัญหำจรำจร ลดกำร

สูญเสียทำงเศรษฐกิจและสังคม

    69,952,000       69,952,000                   -                 -  

5 กิจกรรมหลักท่ี 4.1 ซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 

สายแยกทางหลวงหมายเลข 

3233 –บ้านตลาดเกาะแรต 

อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ระยะทาง 4.200 

กิโลเมตร

1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 

สายแยกทางหลวง หมายเลข 3233 – บ้านตลาด

เกาะแรต อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร

1       49,150,000         49,150,000 -                   -                 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีช้ารุด

ทรุดโทรม ขาดการบ้ารุงรักษาเป็นระยะเวลานาน

6 กิจกรรมหลักท่ี 4.2 ซ่อมสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บ้านบางภาษี หมู่ท่ี 3 อ้าเภอ

บางเลน จังหวัดนครปฐม 

ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1) ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านบาง

ภาษี หมู่ท่ี3 อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1        8,246,000          8,246,000 -                   -                  เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ี

ช้ารุดทรุดโทรม ขาดการบ้ารุงรักษาเป็นระยะ

เวลานาน

นครปฐม   19/28



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

7 กิจกรรมหลักท่ี 4.3 เสริมผิว

ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

 สายบ้านสแกคอย – บ้านหอม

เกร็ด อ้าเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม ระยะทาง 1.200 

กิโลเมตร

1) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย

บ้านสแกคอย – บ้านหอมเกร็ด อ้าเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

1        2,693,000          2,693,000 -                   -                  เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ี

ช้ารุดทรุดโทรม ขาดการบ้ารุงรักษาเป็นระยะ

เวลานาน

8 กิจกรรมหลักท่ี 4.4 ติดต้ังไฟฟ้า

แสงสว่าง บริเวณถนนสาย 

ปรีดาราม - บางช้าง(หนองนก

ไข่) หมู่ท่ี 1,3,7,8 ต้าบลคลอง

จินดา อ้าเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม

1) ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย ปรีดาราม

 – บางช้าง (หนองนกไข่) หมู่ท่ี 1,3,7,8  ต้าบล

คลองจินดา อ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1        9,863,000          9,863,000 -                   -                  เห็นควรสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใน

การสัญจร

นครปฐม   20/28



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 : เพ่ิม

รำยได้ ลดรำยจ่ำย ลดปัญหำ

ครัวเรือนและส่ิงแวดล้อม 

สร้ำงควำมเสมอภำค และควำม

เท่ำเทียม โดยน ำศำสตร์

พระรำชำมำเป็นแนวทำงหลัก

    43,915,000         8,490,400     16,627,500    18,797,100

 โครงกำรท่ี 5 : โครงกำร

ส่งเสริมกำรน ำศำสตร์

พระรำชำและจิตอำสำมำใช้

อย่ำงเป็นรูปธรรม

    16,124,900         1,398,000       2,886,000    11,840,900  

22 กิจกรรมหลักท่ี 5.1 การพัฒนา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม

ศาสตร์พระราชา

1) สัมมนาการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการพัฒนาทักษะการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ

2) กิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพ

3) กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับการจัดต้ัง

กลุ่มอาชีพ

3        1,398,000          1,398,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือน้อมน้าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน

28 กิจกรรมหลักท่ี 5.2 ส่งเสริมการ

เข้าถึงความช่วยเหลือทางด้าน

กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชน

1) เผยแพร่ความรู้แก่ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ี จ้านวน 7 อ้าเภอ

2) สรุปผลการด้าเนินโครงการ

3           939,500 939,500         ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ

ของส่วนราชการ

นครปฐม   21/28



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

42 กิจกรรมหลักท่ี 5.3 พัฒนาเพ่ือ

เสริมความม่ันคงภายในระดับ

จังหวัด

1) การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันศึกษาเชิงรุก 

(campus safety zone) ระดับจังหวัด

2) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)

1        2,886,000 2,886,000                        -  เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เป็นการ

เสริมความม่ันคงในพ้ืนท่ี

43 กิจกรรมหลักท่ี 5.4 พัฒนา

บุคลากรและเครือข่ายในการ

ขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรม

1) อบรมบุคลากรหลักสูตร “การขับเคล่ือน  แผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”

3           922,600                      - 922,600        ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ

ของส่วนราชการ (อบรมบุคลากร)

23 กิจกรรมหลักท่ี 5.5 ส่งเสริม

ระบบบ้าบัดน้้าเสียตามแนว

พระราชด้าริอย่างเป็นรูปธรรม

1) ส้ารวจพ้ืนท่ีติดต้ังระบบบ้าบัดน้้าเสียท่ีเหมาะสม

 ณ บริเวณพ้ืนท่ีคลองเจดีย์บูชา

2) ผลิตอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบบ้าบัดน้้าเสีย

3) ติดต้ังระบบบ้าบัดน้้าเสีย

4) อบรมผู้ท่ีเก่ียวข้องส้าหรับดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสีย

5        9,978,800                      -                    -      9,978,800  ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ และไม่มีการบริหารจัดการหลังจากการ

ติดต้ังแล้วเสร็จ ประกอบกับมีภาระค่าใช้จ่ายใน

เร่ืองการดูแลรักษา

โครงกำรท่ี 6 : โครงกำรแก้ไข

ปัญหำด้ำนสังคม สุขภำพ และ

ยำเสพติดเพ่ือยกระดับ

คุณภำพชีวิตของประชำชน

    25,000,300         4,992,400     13,741,500     6,266,400  

นครปฐม   22/28



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

13 กิจกรรมหลักท่ี 6.1 รณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด จังหวัดนครปฐม (TO BE 

NUMBER ONE ) ปีท่ี 4 

ประจ้าปีงบประมาณ 2565

1) ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด้าเนินงาน

โครงการ 

2) อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน้าค่ายคุณธรรม 

3) ค่ายพัฒนาสมาชิก 

4) พัฒนาศักยภาพสมาชิกและแกนน้าในสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

5) พัฒนาศักยภาพสมาชิกและแกนน้าในศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชน

6) พัฒนาศักยภาพสมาชิกและแกนน้าในเรือนจ้า

7) ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด้าเนินงาน 

อ้าเภอ TO BE NUMBER ONE

8) การด้าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในงาน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

9) การประกวดเยาวชน TO BE NUMBER ONE 

IDOL 

10) การประกวดผลการด้าเนินงานชมรม TO BE 

NUMBER ONE ระดับภาค

11) การประกวดผลการด้าเนินงานชมรม TO BE 

NUMBER ONE ระดับประเทศ (ลงพ้ืนท่ี)

4        3,158,400          3,158,400 -                   -                 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือปลูกจิตส้านึกและสร้าง

กระแสนิยม ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้

เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

12) การประกวดผลการด้าเนินงานชมรม TO BE 

NUMBER ONE ระดับประเทศ (น้าเสนอ)

13. จัดมหกรรมรวมพลสมาชิก ระดับจังหวัด
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

61 กิจกรรมหลักท่ี 6.2 พัฒนา

ระบบดูแลผู้สูงอายุในภาวะ

ยากล้าบาก

1) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในภาวะยากล้าบาก 4        1,500,000                      - 1,500,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา

44 กิจกรรมหลักท่ี 6.3 พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีมีกระดูก

สะโพกหัก (Fracture around 

the hip) โรงพยาบาลนครปฐม

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1) เพ่ิมห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัดเฉพาะทาง 

2) ครุภัณฑ์ท่ีมีความจ้าเป็นต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยท่ี

 หอผู้ป่วย

3) อุปกรณ์ส้าหรับการท้ากายภาพบ้าบัด  

4) จัดท้าส่ือให้ความรู้เก่ียวกับกระดูกสะโพกหักใน

ผู้สูงอายุ 

4       11,660,000 11,660,000      -                 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน ท้ังน้ี ต้อง

พิจารณาตามความจ้าเป็น/ความรุนแรงของ

ปัญหา (จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์)

29 กิจกรรมหลักท่ี 6.4 ส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

และผู้พิการ

1) การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัยและส่ิง

อ้านวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคนพิการ (การ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

และผู้พิการท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านท่ีอยู่

อาศัย)

3, 4        1,834,000          1,834,000 -                  เห็นควรสนับสนุน  เป็นการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

24 กิจกรรมหลักท่ี 6.5 พัฒนา

ประสิทธิภาพสมาชิกจิตอาสา 

“เราท้าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์” ภารกิจจิตอาสา 

พัฒนาสร้างสุข

1) สัมมนาจิตอาสาของจังหวัดนครปฐม

2) จัดหาหรือประกอบเล้ียงผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ

จัดเตรียมวัสดุ

5           666,400                      - 666,400         ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ

ของส่วนราชการ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

45 กิจกรรมหลักท่ี 6.6 ป้องกันการ

ติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชากร

เป้าหมายหลัก ( KAPs: Key 

Affected Population ) และ

กลุ่มประชากรท่ีอยู่ในภาวะ

เส่ียงและมีโอกาสรับและ

ถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีสูง จังหวัด

นครปฐม

1) เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

โสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ ท่ีทรงได้รับการ

ถวายต้าแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์

แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า-

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี

สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

2) ยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ Reach

 – Recruit – Test – Treat – Retain : RRTTR( 

Stop AIDS and TB through RTTR ) ( 

ด้าเนินการต่อเน่ืองจากโครงการฯเดิมท่ีได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณฯจากกองทุนโลก ( GF:Global

 Fund )

4        1,415,500                      - 1,415,500       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงินเน่ืองจากเป็น

การป้องกันปัญหาวัณโรคและเอดส์

46 กิจกรรมหลักท่ี 6.7 เพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวอย่างย่ังยืนจังหวัดนครปฐม

1) จ้างเหมาสร้างเรือนเพาะช้ากล้าไม้ชุมชนช่ัวคราว

 ทุกอ้าเภอพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม

2) จัดซ้ือวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร เพ่ือ

ใช้เพาะช้ากล้าไม้ของเรือนเพาะช้ากล้าไม้ช่ัวคราว 

จ้านวน 7 แห่ง/อ้าเภอ

3) อบรม "ผู้ช่วยรุกขกร" 

4) จัดงาน "ปลูกป่าในเมืองเพ่ือความสุขของคนไทย"

5           666,000                      - 666,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

47 กิจกรรมหลักท่ี 6.8 จังหวัด

นครปฐมพบประชาชน และ

โครงการหน่วยบ้าบัดทุกข์ บ้ารุง

สุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน

จังหวัดนครปฐม

1) ด้าเนินการหน่วยบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้าง

รอยย้ิมให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม

5           500,000                      - -                           500,000  ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ

ของส่วนราชการ

48 กิจกรรมหลักท่ี 6.9 เพ่ิม

ประสิทธิภาพแผนพัฒนาอ้าเภอ

 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) จัดประชุมเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท้าแผนพัฒนา

อ้าเภอ จ้านวน 7 อ้าเภอ

5        1,000,000      1,000,000  ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ

ของส่วนราชการ

49 กิจกรรมหลักท่ี 6.10 จัดท้า

ฐานข้อมูลสารสนเทศการดูแล

ผู้สูงอายุและผู้พิการระยะยาว 

(ระยะท่ี 1)

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลการดูแล

ผู้สูงอายุและผู้พิการระยะยาว 

2) จัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดูแล

ผู้สูงอายุและผู้พิการระยะยาว จังหวัดนครปฐม

3) จัดท้าระบบฐานข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุและผู้

พิการระยะยาว 

5        2,600,000                      - 2,600,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ

ของส่วนราชการ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

โครงกำรท่ี 7 : โครงกำรพัฒนำ

ภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมและ

พำณิชยกรรม

      2,789,800         2,100,000                   -        689,800  

50 กิจกรรมหลักท่ี 7.1 พัฒนา

ประสิทธิภาพศูนย์บริการภาครัฐ

แบบเบ็ดเสร็จ (Government 

Center) ประจ้าปีงบประมาณ 

2565

1) พัฒนางานบริการภาครัฐจังหวัดนครปฐม 

ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

6           689,800                      - 689,800        ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ

ของส่วนราชการ

21 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 พัฒนา

ทักษะและขยายช่องทางการค้า

 การตลาด

1) การจัดงานแสดงและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 

ผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี

 และกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และประชารัฐ

2        1,000,000          1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ
 

ช่ือโครงกำร 
กิจกรรมท่ีส ำคัญของโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ 

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y2 

 งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)/Y3 

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม

26 กิจกรรมหลักท่ี 3.3  พัฒนาเพ่ือ

ยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศจังหวัดนครปฐม

1) การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ การจัดท้าแบบสอบถาม และการจัดประชุม

2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าท้ิงของโรงงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีการปล่อยออกสู่สาธารณะ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก้าหนด

4) ด้าเนินการตรวจสอบ และ/หรือแก้ไขปัญหาเร่ือง

การร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

และมลพิษท่ีเก่ียวกับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

5        1,100,000          1,100,000 -                 เห็นควรสนับสนุน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ        9,000,000 9,000,000         -                   -                 

รวมท้ังส้ิน 379,489,700   246,239,900     44,904,600    88,345,200   
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จํานวน บาท จํานวน บาท จํานวน บาท จํานวน บาท

       -   -                                               -   -                                        

          48,561,500         108,134,100

       -   -                                               -   -                                        

        117,187,000             3,345,000

6        527,987,500 6        250,759,900 -     165,748,500       -     111,479,100       

           9,000,000           9,000,000

6 536,987,500       6 259,759,900       -     165,748,500       -     111,479,100       

รวม  2  ประเด็นการพัฒนา

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ : 1. การจัดสรรตามกรอบวงเงนิงบประมาณ ป พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ ก.บ.ภ. ของจังหวัดนนทบุรี   255,391,600  บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เทาของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (ไมรวมงบบริหารจัดการฯ)

               3. พิจารณาตามลําดับความสําคัญของโครงการ ตามที่จังหวัดเสนอ

        124,882,100

1
พัฒนาเมืองใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม
4         282,573,400 4         125,877,800

2 พัฒนาเมืองใหมีความมั่นคงปลอดภัย 2         245,414,100 2

สรุปการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนนทบุรี

หนวย  :  บาท

ที่ ประเด็นการพัฒนา

โครงการที่เสนอใช

งบประมาณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

ภายในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

เกินกรอบวงเงิน
ไมควรสนบัสนุนงบประมาณ

นนทบุรี



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 พัฒนำ

เมืองให้ประชำชนมีคุณภำพ

ชีวิตท่ีดีและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

1. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำน กำรขนส่งสำธำรณะ

และระบบสำธำรณูปโภค เพ่ือ

รองรับกำรเติบโตของเมืองและ

บริกำรประชำชนอย่ำงท่ัวถึง

77,814,500 48,258,500 29,556,000               -   

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

และขนส่งสำธำรณะและระบบสำธำรณูปโภค เพ่ือ

รองรับกำรเติบโตของเมืองและบริกำรประชำชน

อย่ำงท่ัวถึง

77,814,500 48,258,500 29,556,000               -   

30

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยทองค า หมู่ท่ี 6 ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย 

จังหวัดนนทบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 557.00 เมตร

 หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,785.00 

ตารางเมตร ระยะทาง 557 เมตร

2 2,729,000 2,729,000         เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือ

รองรับการเติบโตของเมือง

1

กิจกรรมย่อยท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรเพ่ือ

เช่ือมโยงการเดินทางในเขตเมือง  

- ติดต้ังป้าย vms พร้อมโครงสร้างจ านวน 2 แห่ง

2 16,000,000 16,000,000        เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือ

รองรับการเติบโตของเมือง

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

31

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านคูคตฝ่ัง

ตะวันตก หมู่ท่ี 10 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย

 จังหวัดนนทบุรี 

- ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 965.00 

เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

4,825.00 ตารางเมตร พร้อมก าแพงกันดิน 

ระยะทาง 0.965 กิโลเมตร

2 19,529,500 19,529,500        เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือ

รองรับการเติบโตของเมือง

32

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ซอยเกิดผล หมู่ท่ี 3 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย 

จังหวัดนนทบุรี

- ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 980.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

3,920.00 ตารางเมตร ระยะทาง 0.98 กิโลเมตร

2 2,652,000 2,652,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือ

รองรับการเติบโตของเมือง

33

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปรับปรุงถนนหน้าวัดปลายคลอง

ขุนศรี-ฤชุพันธ์ (นบ.ถ.21-004) หมู่ท่ี 3 ต าบลไทร

ใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

- วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 

เมตร พร้อมบ่อพักและรางวีสองข้าง ระยะทางรวม 

1,276.00 เมตร ระยะทาง 1.276 กิโลเมตร

2 6,875,000 6,875,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือ

รองรับการเติบโตของเมือง
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

34

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น

ถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต (ตอนล่าง) ฝ่ัง

ตะวันออก หมู่ท่ี 10 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย 

จงหวัดนนทบุรี 

- ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,150.00 

เมตร หนา 0.20 เมตร ไหลทางตามสภาพ หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 4,600.00 ตารางเมตร ระยะทาง 1.15 

กิโลเมตร

2 6,729,000       6,729,000       เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือ

รองรับการเติบโตของเมือง

35

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง

สามฝ่ังเหนือ หมู่ท่ี 3 ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย

 จังหวัดนนทบุรี 

- ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 850.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

4,250.00 ตารางเมตร พร้อมก าแพงกันดิน ค.ส.ล. 

ระยะทาง 0.85 กิโลเมตร

2 13,300,000 13,300,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือ

รองรับการเติบโตของเมือง
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

2

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวง

หมายเลข 306 ตอน พระราม 7-แคราย-คลองบ้าน

ใหม่ ระหว่าง กม. 7+500 -8-000 (รวมบริเวณทาง

แยกแคราย) 

- ขยายผิวจราจรกว้าง 3.25 เมตร ยาว 100 เมตร 

หนา 0.25 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 325.00 

ตารางเมตร พร้อมช่องจราจรรอเล้ียว

- เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า โดยติดต้ังบ่อพัก

น้ า เคร่ืองสูบน้ า สถานีควบคุมเคร่ืองสูบน้ า

2 10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือ

รองรับการเติบโตของเมือง
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

2. โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชน/เศรษฐกิจฐำนรำกมี

ควำมเข้มแข็ง

122,345,500 72,302,500 19,005,500 31,037,500

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 : ส่งเสริมและพัฒนำภำค

เกษตรกรรมเข้มแข็ง

      3,223,500         2,000,000       1,223,500               -   

4 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

เกษตรสู่ นนทบุรีการันตี

 1. จ้างเหมาจัดงานยกระดับสินค้าเกษตร ภายใต้แบ

รนด์ "นนทบุรีการันตี" จ านวน 1 คร้ัง 

 2. อบรมหลักสูตรยกระดับการผลิตและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP  จ านวน 

180 คน 

2 2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการยกระดับการพัฒนาภาคเกษตร

ให้เข้มแข็ง

36

กิจกรรมย่อยท่ี 2 เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยส่ิงบ่งช้ี

ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดนนทบุรี

1.จัดอบรมเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดนนทบุรี จ านวน 180 คน

2 1,223,500 1,223,500 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการยกระดับการพัฒนาภาคเกษตร

ให้เข้มแข็ง
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 : กำรส่งเสริมและพัฒนำ

ภำคกำรท่องเท่ียวชุมชน

    58,620,000       33,082,500     16,500,000     9,037,500

5

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดงานวัฒนธรรมสองฝ่ัง

เจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์

1.ค่าจ้างเหมาบริการจัดงาน 10 วัน 10 คืน  

14,896,500 บาท ประกอบด้วย 

- ประกวด Miss นนทบุรี 

- ประกวดร้องเพลงท้องท่ีท้องถ่ิน 

- การประกวดหนูน้อยนนทบุรี 

- หมุนวงล้อกาชาด 

- การประกวดนนท์ Got Talent 

- การประกวด นนท์ Band  

- การประกวดเยาวชนคนเก่ง

2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 18,600 บาท

3.ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 18,600 บาท

2 15,000,000 14,962,500 37,500 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรมท่ีส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน 2 รายการ เน่ืองจากเป็น

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและค่าเบ้ีย

ประชุมกรรมการ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

6

กิจกรรมย่อยท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดนนทบุรี

- อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มี

ความสามารถในการบริหารจัดการและมีความเป็น

ผู้น า รวมกว่า 110 ชม.

- จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรยกระดับการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการบริหาร

จัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน 60 คน และ

หลักสูตรการเพ่ิมทักษะผู้ชมและผู้น าให้ท่องเท่ียวเชิง

เกษตรมืออาชีพ จ านวน 30 คน

2 1,620,000 1,620,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

7

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ตลาดน้ า น่าเท่ียวเมืองนนทบุรี

 - จ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียวในตลาดน้ า 

จ านวน 6 คร้ัง ประกอบด้วย เกาะเกร็ด วัดเฉลิม

พระเกียรติวรวิหาร ตลาดน้ าไทรน้อย และการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนไทรน้อย ตลาดน้ าวัดตะเคียน 

ตลาดน้ าวัดใหญ่สว่างอารมณ์

2        3,000,000          3,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน้ า

จังหวัดนนทบุรี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

10

กิจกรรมย่อยท่ี 4 มหกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

โดยชุมชนจังหวัดนนทบุรี

 - จ้างเหมาจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

โดยชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย (1) จัดท า

ส่ือประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส่ือออนไลน์ ส่ือ

โทรทัศน์ และส่ือวิทยุ (2) จัดงานมหกรรมส่งเสริม

การท่องเท่ียวโดยชุมชน

2        4,000,000          4,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนให้

มีความเข้มแข็ง

38

กิจกรรมย่อยท่ี 5 กระตุ้นการท่องเท่ียวจังหวัดด้วย

เคร่ืองมือดิจิทัลวิถีใหม่แบบออนไลน์สู่ออฟไลน์

 - จ้างเหมาพัฒนาเคร่ืองมือดิจิทัลวิถีใหม่แบบ

ออนไลน์สู่ออฟไลน์เพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวจังหวัด

นนทบุรี

2        5,000,000      5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากควรเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

39

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ติดต้ังเสาไฟฟ้าไฮแทคแสงสว่าง

บริเวณลาน ค.ส.ล เอนกประสงค์หน้าวัดไทรใหญ่

 -  ติดต้ังไฟฟ้าไฮเทคแสงสว่างบริเวณลาน ค.ส.ล.

เอนกประสงค์หน้าวัดไทรใหญ่ ขนาดสูง 20.00 เมตร

 จ านวน 2 ต้น พร้อมโคมไฟจ านวน 8 ดวง ขนาด 

400 วัตต์

2        2,500,000        2,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

การท่องเท่ียว
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

11

กิจกรรมย่อยท่ี 7 กระตุ้นการท่องเท่ียวแบบวิถี

คาร์บอนต่ าตอบสนองการเปล่ียนแปลงสู่ความปกติ

ใหม่

 1. จัดท าฐานข้อมูลชุมชนวิถีคาร์บอนต่ าแหล่ง

ท่องเท่ียว

 2. จัดท าไมโครไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ

ส่ือสารภาพลักษณ์ของชุมชน

 3. ส่งเสริมการตลาดแบบวิถีคาร์บอนต่ า

2 4,000,000 4,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

37

กิจกรรมย่อยท่ี 8 มหกรรมแสดงม่านน้ า วิถีไทยริม

คลองจังหวัดนนทบุรี

- จัดมหกรรมม่านน้ า วิถีไทยริมคลอง จ านวน 1 คร้ัง

 ประกอบด้วย การแสดงม่านน้ า แสงสีเสียง และ

กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบวิถีไทยริมคลอง

จังหวัดนนทบุรี เพ่ือประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการ

ท่องเท่ียววิถีไทยริมคลองจังหวัดนนทบุรี

2 4,000,000        4,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นการ

ท่องเท่ียวในจังหวัดนนทบุรี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

8

กิจกรรมย่อยท่ี 9 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตลาดน้ า

บางม่วง หมู่ 2 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี

1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารโครง

เหล็กพร้อมหลังคา ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาวไม่

น้อยกว่า 48.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีหลังคาไม่

น้อยกว่า 1,056 ตารางเมตร

2. งานติดต้ังระบบไฟฟ้าและดวงโคมไฟส่องสว่าง

2        8,000,000          8,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

40

กิจกรรมย่อยท่ี 10 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรี

1. จ้างเหมาจัดกิจกรรม "วันเดียวเท่ียวเมืองนนท์"

 (one day trip)

2. ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวใน

จังหวัดนนทบุรี

2        3,000,000        3,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นการ

ท่องเท่ียวในจังหวัดนนทบุรี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

41

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมแห่ง

การเรียนรู้เพ่ือภูมิปัญญาไทย

1. จ้างเหมาจัดงานส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมแห่ง

การเรียนรู้เพ่ือภูมิปัญญาไทย  2 วัน 1 คืน

2. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเท่ียว

3. ผลิตส่ือวีดิทัศน์

4. การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์

2        3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไทย

42

กิจกรรมย่อยท่ี 12 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมร้อยเร่ืองราว 20 คนดี 

บุคคลทรงคุณค่าจังหวัด

จ้างเหมาจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาไทย

1. ออกแบบผลิตคอนเทนต์วีดิทัศน์และบทสัมภาษณ์

เร่ืองราว 20 คนดี

2. ออกแบบและผลิตหนังสือบอกเล่าเร่ืองราว 20 

คนดี

3. การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์และออฟไลน์

2        4,000,000        4,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไทย
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

9

กิจกรรมย่อยท่ี 13 ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ าวัด

โบสถ์บน และตลาดน้ าวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี

- จ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ าวัด

โบสถ์บน และตลาดน้ าวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี 

ประกอบด้วย จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ทุก

วันอาทิตย์ เดือนละ 4 คร้ัง ระยะเวลา 6 เดือน 

จ านวน 24 วัน

2 1,500,000 1,500,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไทย

 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 : กำรส่งเสริมและพัฒนำ

เศรษฐกิจฐำนรำก

      60,502,000         37,220,000        1,282,000     22,000,000

12

กิจกรรมย่อยท่ี 1 เช่ือมโยงตลาดสินค้าและบริการ

สร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอ่ืน

 - จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑล จ านวน 

1 คร้ัง

- จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในเขตภูมิภาค

อ่ืน ๆ จ านวน 1 คร้ัง

- รวมจัดงานท้ังส้ิน 2 คร้ัง ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 60 

คูหา ไม่น้อยกว่า 5 วัน

2 3,220,000 3,220,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดนนทบุรี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

45

กิจกรรมย่อยท่ี 2 บริหารข้อมูลเพ่ือยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเชิงรุก 4.0

 - การจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือ

การพัฒนา

   จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด

นนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 2,000,000 2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ีปรึกษา

43

กิจกรรมย่อยท่ี 3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา

 - กิจกรรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและ

เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา

  1. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา

    - สร้าง Database/Web page

    - รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และ

วิเคราะห์

    - สร้างช่องทางการจ าหน่าย

    - ประสัมพันธ์

2 5,000,000 5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

13

กิจกรรมย่อยท่ี 4  Nonthaburi Channel

1.รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับชุมชน สินค้า และบริการ 

ในจังหวัดนนทบุรี

2.จัดหา Influencer ท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาสาระท่ี

จะน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

3. ลงพ้ืนท่ีถ่ายท าส่ือเพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทาง

โซเซียลมีเดีย (Facebook, Youtube, Instragram,

 Twitter)

4 .ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย 

(Facebook, Youtube, Instragram, Twitter)

2 5,000,000 5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

14

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ประกวดแนวความคิด ทักษะ

ทางด้านการตลาดและการมองช่องทางการตลาด 

ให้สอดคล้องกับบริบทของนนทบุรี

- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประกวด

แนวความคิด ทักษะทางด้านการตลาดโดยคัดเลือก

นิสิตนักศึกษาประชาชนท่ัวไปประกวดแนวความคิด

 ทักษะทางด้านการตลาด

2 10,000,000 10,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

15

กิจกรรมย่อยท่ี 6 NONTHABURI HOME - สุขง่ายๆ

 หาได้ท่ีนนท์เท่ียวเมืองนนท์ชุมชนชวนช้อป

1. จัดการประกวดคัดเลือกแหล่งท่องเท่ียวระดับ

อ าเภอ

2. การประสานงานผู้ประกอบการท่องเท่ียว และ

ส่ือมวลชน

3. จัดกิจกรรม Nonthaburi Fam Trip, Press 

Tour 

4. สรุปผลและประเมินผล

2 7,000,000 7,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี

16

กิจกรรมย่อยท่ี 7 Nonthaburi Caravan (คาราวาน

รวมของดีท่ีน่ีท่ีนนท์)

1. คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

2. อบรมให้ความรู้ 

3. จัดกิจกรรมแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP

4. สรุปผลและประเมินผล

2 7,000,000 7,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

17

กิจกรรมย่อยท่ี 8 Nonthaburi EXPO - 

Nonthaburi Open House

1. คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 

2. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

3. จัดงาน Nonthaburi EXPO - Nonthaburi 

Open House 

4. สรุปผลและประเมินผล

2 15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี

18

กิจกรรมย่อยท่ี 9 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็น

ผลิตภัณฑ์วิถีร่วมสมัย

1. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

2 .คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาเข้าสู่ช่องทางการตลาดสมัยใหม่ 

3. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(Branding&Packaging) และการพัฒนาแผนทาง

ธุรกิจ

2 5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี

44

กิจกรรมย่อยท่ี 10 พัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการธุรกิจสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรี

- จัดอบรมเพ่ิมความรู้เก่ียวกับแนวคิดในการ

พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจบริการ รุ่นล่ะ 20 คน

 จ านวน40 คน

2 270,000 270,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

46

กิจกรรมย่อยท่ี 11 เพ่ิมความรู้และช่องทาง

การตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรี

- จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า จ านวน 1 คร้ัง 

ระยะเวลา  5 วัน

2 742,000 742,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี

47

กิจกรรมย่อยท่ี 12 พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มี

ความสามารถในการประกอบอาชีพ 

- จัดฝึกอบรมเพ่ิมความรู้เก่ียวกับแนวคิดในการ

พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจบริการและความรู้

ด้านการตลาดออนไลน์ (การฝึกอบรม

บุคคลภายนอก) จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 20 ราย

2 270,000 270,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงินเน่ืองจาก

สนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

3. โครงกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐให้มีประสิทธิภำพเพ่ือ

รองรับกำรอยู่อำศัยของ

ประชำชน

43,413,400 4,716,800 - 38,696,600

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 : ส่งเสริมและรักษำดูแล

สุขภำพอนำมัยของประชำชนให้มีควำมแข็งแรง

สมบูรณ์

41,331,400 4,716,800 - 36,614,600

49

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมเด็กจังหวัดนนทบุรีให้เป็น

 Nonthaburi Smart children 

- เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการของแกนน าผู้สูงอายุ 

2.4 ลบ.

- ด าเนินการจัดหาไข่ 15 ลบ. เพ่ือพัฒนาสุขภาพ

ส าหรับหญิงต้ังครรภ์และหญิงให้นมบุตรวันละ 1 

ฟอง และเด็กอายุ 6 เดือน-2ปี วันละ 1 ฟอง

4 19,074,000 19,074,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากควรเป็นการด าเนินการตามภารกิจปกติ

ของส่วนราชการและจังหวัดไม่ได้แสดงให้เห็นถึง

ความรุ่นแรงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างชัดเจน

48 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ยกระดับการบริการการฟ้ืนฟู

สภาพและกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลบางบัวทอง 

และ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 รองรับสังคมผู้สูงอายุ 

-จัดอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหา

ท่ีส าคัญและมีความเร่งด่วนของจังหวัดนนทบุรี

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

4 15,037,400 15,037,400 ไม่เห็นควนสนับสนุน   

เน่ืองจากเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

และครุภัณฑ์ภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

19 กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาระบบดูแลระยะกลางและ

ระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุและกลุ่ม

พ่ึงพิง (Intermediate and Long term care) ใน

ชุมชน จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2565

 1. การอบรมฟ้ืนฟู CM,CG ในการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มติดบ้านและผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ,การอบรม

ป้องกันการส าลักในผู้สูงอายุ ,การอบรมนัก

กายภาพบ าบัด ในการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มพ่ึงพิงและ

กลุ่มติดเตียงในชุมชน โดยใช้ Home Program 

2,210,800 บาท (อบรม CG จ านวน 3 รุ่น ๆ ละ 

100 คน จ านวน 5 วัน, อบรม CM จ านวน 2 รุ่น ๆ 

ละ 100 คน จ านสน 5 วัน)

2. ค่าเหมารถตู้,เช่าสถานท่ี,จัดท าบูธความรู้ 

182,000 บาท

3. ท่ีฝึกยืนส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 104 อัน 

624,000 บาท

4.  เตียง Suspension พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 34 

ชุด 1,700,000 บาท

5. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานใน

ศูนย์ฯ  2,503,200 บาท

4 7,220,000 4,716,800 2,503,200 เห็นควรสนับสนุน 

งบประมาณ 4,716,800 บาท เน่ืองจากเป็น

ประเด็นปัญหาท่ีส าคัญและมีความเร่งด่วนของ

จังหวัดนนทบุรี

ไม่เห็นควรสนับสนุน 1 รายการ 

เน่ืองจากเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานในการ

ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ  2,503,200 บาท
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

 กิจกรรมหลักท่ี 3.4 : พัฒนำระบบกำรให้บริกำร

ภำครัฐให้มีประสิทธิภำพเพ่ือรองรับกำรเติบโตของ

เมือง

2,082,000 0 0 2,082,000

50

กิจกรรมย่อยท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการประชาสัมพันธ์

นโยบายรัฐบาลระดับจังหวัดนนทบุรี

- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีประจ ารายการวิทยุ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคนิค นักจัดรายการวิทยุ

6 600,000 600,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ ารายการ

วิทยุควรเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

51

กิจกรรมย่อยท่ี 2 เพ่ิมสมรรถนะข้าราชการของส่วน

ราชการและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัด

นนทบุรีในการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบ 

Infographic และส่ือโซเซียลมีเดีย - ฝึกอบรม 50 

คน * 2 วัน

6 80,000 80,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

52

กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ

บริการผู้ป่วยใน ระยะท่ี 1

 - จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Tablet * 5 เคร่ือง

6 105,000 105,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการซ้ือครุภัณฑ์

เพ่ือใช้ตามภารกิจปกติของราชการ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

53

กิจกรรมย่อยท่ี 4 พัฒนาระบบคิวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริการผู้ป่วยนอก ระยะท่ี 2

-.จัดซ้ือระบบ Software ของ  Neo  ท้ังใช้ใน

โรงพยาบาลและ application ตู้วัดความดันอุณภูมิ

และช่ังน้ าหนัก จอทีวีแบบ Smart TV  เคร่ือง 

Tablet computer

6 1,297,000 1,297,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือใช้ตามภารกิจ

ปกติของราชการ

4. โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีของ

จังหวัดนนทบุรีให้เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

    39,000,000           600,000                 -      38,400,000

กิจกรรมหลักท่ี 4.1 : พัฒนำพ้ืนท่ีของจังหวัด

นนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว

          600,000             600,000                  -                  -   

                                                       -   

20

กิจกรรมย่อยท่ี 1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี

- จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี

5 600,000 600,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ พันธ์ุพืช

เฉพาะถ่ินให้คนรุ่นหลังเรียนรู้
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมหลักท่ี 4.2 : จัดกำรมลพิษและขยะมูล

ฝอยเพ่ือรักษำส่ิงแวดล้อมให้น่ำอยู่

      38,400,000                    -                    -       38,400,000

21

กิจกรรมย่อยท่ี 2 เฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพน้ า

 ด้วยเทคโนโลยี IOT จังหวัดนนทบุรี

- จัดซ้ืออุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ า ระบบประมวล

คุณภาพน้ า

5 18,900,000     18,900,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

54

กิจกรรมย่อยท่ี 3 เฝ้าระวังและเตือนภัยสภาพอากาศ

 (ฝุ่นละออง) ด้วยเทคโนโลยี IOT จังหวัดนนทบุรี

- จัดซ้ืออุปกรณ์ตรวจวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ 

ระบบจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศ และค่าติดต้ัง

5 19,500,000 19,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

กิจกรรมหลักท่ี 4.3 :  ส่งเสริมกำรใช้พลังงำน

ทดแทนและกำรอนุรักษ์พลังงำนเพ่ือกำรพัฒนำท่ี

ย่ังยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

                 -                      -                    -                  -   ไม่ของบ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 พัฒนำ

เมืองให้มีควำมม่ันคงปลอดภัย

1.โครงกำรสร้ำงควำม

ปรองดองสมำนฉันท์ยึดม่ัน

ระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข

      1,329,900           910,300         419,600               -   

 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 : สร้ำงควำมปรองดอง

สมำนฉันท์ยึดม่ันระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข

1 1,329,900 910,300 419,600               -   

22

กิจกรรมย่อยท่ี 1 เยาวชนสามัคคีปรองดองจังหวัด

นนทบุรี

- อบรมเยาวชนสามัคคีปรองดอง 2 วันจ านวน 110 

คน

1           354,700             354,700 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเยาวชน

ให้เกิดจิตส านึกและเป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพใน

อนาคต

23

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ปลูกจิตส านึกในสถาบันหลักของ

ชาติและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2565

 - ค่าใช้จ่ายสถานท่ีในการฝึกอบรมเยาวชน 100 คน

1 555,600 555,600            เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดจิตส านึก

และเป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพในอนาคต
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

55

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ศึกษาเรียนรู้แนวความคิด

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- อบรมประชาชน ผู้น าชุมชน  2 วัน 2 รุ่น จ านวน 

100 คน

1           301,600           301,600 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

56

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส่ือมวลชนสัมพันธ์เพ่ือการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความม่ันคง จังหวัดนนทบุรี 

- อบรมผู้น าชุมชน ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ระดับต าบล/ชุมชน ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ และ

ประชาชน จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 62 คน

1 118,000 118,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม

ความม่ันคงจังหวัดนนทบุรี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

2.โครงกำรพัฒนำชุมชนเมือง

ให้มีควำมปลอดภัย

244,084,200 123,971,800 116,767,400 3,345,000

 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 : ควบคุมและแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติด แรงงำนต่ำงด้ำว ผู้หลบหนีเข้ำเมือง 

และผู้ท ำผิดกฎหมำยให้เป็นไปตำมกฎหมำย

7,933,200 3,271,800 1,316,400 3,345,000

24

กิจกรรมย่อยท่ี 1 แก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้หลบหนี

เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ี

ไม่มีสถานะชัดเจน

- ค่าอบรมสัมมนา แก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้หลบหนี

เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ี

ไม่มีสถานะชัดเจน จ านวน 500 คน 

2 4,316,800 1,271,800 3,045,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 1,271,800 บาท

ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีรัฐและ

เป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงควรเป็นภารกิจปกติของ

ส่วนราชการ 3,045,000

25

กิจกรรมย่อยท่ี 2 TO BE NUMBER ONE

-อบรมแกนน า TO BE NUMBER ONE จ านวน 180

 คน

2 2,000,000 2,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

ปัญหาแรงงาน

57

กิจกรรมย่อยท่ี 3 เยาวชนนอกระบบรุ่นใหม่ห่างไกล

ยาเสพติด

- ค่าอบรมสัมมนาเยาวชน จ านวน 6 รุ่น 600 คน

2           473,400           473,400 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

58

กิจกรรมย่อยท่ี 4 อบรมคุณธรรมน าชีวิต

- ค่าอบรมสัมมนากลุ่มเป้าหมาย เป็น นักศึกษา 

กศน. 

อ าเภอเมืองนนทบุรี  และ กศน. อ าเภอปากเกร็ด 

จ านวน 6 รุ่น 600 คน

2           473,400           473,400 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน

59

กิจกรรมย่อยท่ี 5 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข

- อบรมประชาชน 2 รุ่น 1,040 คน

2           249,600           249,600 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

60

กิจกรรมย่อยท่ี 6 เยาวชนแกนน านอกระบบ 

รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมเยาวชนแกนน า

นอกระบบ รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด จ านวน 7,200

 คน

2 120,000 120,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

61

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

-อบรมสัมมนาเครือข่ายครูปกครอง จ านวน 75 คน

2 300,000 300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีรัฐ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมหลักท่ี 2.3 : ปรับปรุงและพัฒนำระบบ

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้สำมำรถ

ช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

236,151,000 120,700,000 115,451,000 0

62

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงกันดิน สาย แยก

ทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านศาลากลาง ต าบล

ศาลากลาง  อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

 - เสาเข็มขนาด 0.40X0.40 เมตร ยาว 18.00 เมตร

 พร้อมไหล่ทาง จ านวน 1 แห่ง  ระยะทาง 400 เมตร

1       14,000,000       14,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

63

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงกันดิน สายแยก

ทางหลวงชนบท นบ.3015 - บ้านเจ้าเฟ่ือง ต าบล

ไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1

 แห่ง

 - เสาเข็มขนาด 0.40X0.40 เมตร ยาว 12.00 เมตร

 พร้อมไหล่ทาง จ านวน 1 แห่ง  ระยะทาง 500 เมตร

1       15,000,000       15,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

64

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างก าแพงกันดิน สายแยก

ทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองห้าร้อย ต าบล

คลองขวาง  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

 - เสาเข็มขนาด 0.40X0.40 เมตร ยาว 12.00 เมตร

 พร้อมไหล่ทาง จ านวน 1 แห่ง  ระยะทาง 500 เมตร

1 15,500,000 15,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

66

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ก่อสร้างก าแพงกันดิน สายแยก

ทางหลวงชนบท นบ.5027 - แยกทางหลวงชนบท 

นบ.5010 ต าบลหนองเพรางาย  อ าเภอไทรน้อย 

จังหวัดนนทบุรี

 -  เสาเข็มขนาด 0.40X0.40 เมตร ยาว 12.00 เมตร

 พร้อมไหล่ทาง จ านวน 1 แห่ง  ระยะทาง 500 เมตร

1       15,500,000       15,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

67

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ก่อสร้างระบบระบายน้ า สายแยก

ทางหลวงชนบท นบ.1009 - อ าเภอไทรน้อย ต าบล

หนองเพรางาย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 - วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร

 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.30 × 1.50 เมตร รางวี ค.

ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 900 เมตร พร้อม

เคร่ืองหมายจราจร และอุปกรณ์ อ านวยความ

ปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ระยะทาง 900 เมตร

1 14,000,000 14,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

นนทบุรี   28/31



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

68

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ก่อสร้างระบบระบายน้ า สายแยก

ทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 

345 ต าบลคลองข่อย  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัด

นนทบุรี

 - วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร

 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.30 × 1.50 เมตร รางวี ค.

ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 900 เมตร พร้อม

เคร่ืองหมายจราจร และอุปกรณ์ อ านวยความ

ปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง

1 14,000,000 14,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

70

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ก่อสร้างระบบระบายน้ า สายแยก

แยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านใหม่ ต าบล

บ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

 - วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร

 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.50 

เมตร รางวี ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 800 

เมตร พร้อมเคร่ืองหมายจราจร และอุปกรณ์ 

อ านวยความปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง

1       13,500,000       13,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

นนทบุรี   29/31



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

69

กิจกรรมย่อยท่ี 8 ก่อสร้างระบบระบายน้ า สายแยก

ทางหลวงชนบท นบ.3015 - บ้านบึงลาดสวาย

 ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 - วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร

 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.50 

เมตร รางวี ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 800 

เมตร พร้อมเคร่ืองหมายจราจร และอุปกรณ์ 

อ านวยความปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง

1       12,000,000       12,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

65

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายซอยการุณ หมู่ท่ี 4 ต าบลขุนศรี อ าเภอ

ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   ความยาว 140 เมตร

1 1,951,000 1,951,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

26

กิจกรรมย่อยท่ี 12 ปรับปรุงเข่ือนป้องกันตล่ิงริม

แม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณวัดช่องลม ต าบลบ้านใหม่ 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เพ่ิมเติม) ความ

ยาว 33 เมตร

1        7,000,000          7,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

29

กิจกรรมย่อยท่ี 13 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม

แม่น้ าเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด

บางจากถึงปากคลองวัดอินทราราม ต าบลคลองพระ

อุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ความยาว 

207 เมตร

1 38,700,000 38,700,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

 งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุน

ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/ Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนนทบุรี

3

กิจกรรมย่อยท่ี 14 ปรับปรุงท่อระบายน้ า ทางหลวง

พิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสด์ิ – คลอง

บางไผ่ ท่ี กม. 40+072 (บริเวณทางแยกต่างระดับ

บางใหญ่)

1 20,000,000 20,000,000 เห็นควรสนับสนุน

 เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

27

กิจกรรมย่อยท่ี 15 ปรับปรุงทางระบายน้ า บริเวณ

ใต้ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะ-คลองบางพูด

 - ก่อสร้างทางระบายน้ าระยะทาง 760 เมตร 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและบ่อรับน้ า ขนาด 12 น้ิว

 บริเวณปากคลองบางพูด จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิง

ประกอบอ่ืน ๆ เช่น ทางลอดเหล่ียมบริเวณทางเช่ือม

 ตะแกรงดักขยะ เป็นต้น จ านวน 1 แห่ง

1 25,000,000 25,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

28

กิจกรรมย่อยท่ี 15 สร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ป้องกันตล่ิงและป้องกันน้ าท่วม พร้อมทางเดิน คสล.

 และติดต้ังโป๊ะเทียบเรือสัญจรทางน้ า โรงพยาบาล

พระน่ังเกล้า จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 93 เมตร 

จ านวน 1 แห่ง

1       30,000,000         30,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

9,000,000 9,000,000 

536,987,500 259,759,900 165,748,500 111,479,100

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังส้ิน

นนทบุรี   31/31



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

1             3,737,040        -                         -   

          57,500,000                       -   

1           17,500,000        -                         -   

          23,245,200             4,599,500
1             6,500,000        -                         -   

          53,821,000           11,000,000

2             1,485,400 1           66,150,000

          10,199,800             5,297,100

16        511,148,240 10        250,113,200 5        173,988,440 1          87,046,600
            9,000,000             9,000,000

16      520,148,240       10 259,113,200       5 173,988,440       1 87,046,600         

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดปทุมธำนี

หน่วย  :  บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ

โครงกำรท่ีเสนอใช้

งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

          15,200,000

          13,957,700

1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม

3         263,560,540 2         202,323,500

2 ยกระดับการผลิต ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มี
มูลค่าสูง ได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก

3           59,302,400 2

3 พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียว เช่ือมโยงธุรกิจและมาตรฐาน
บริการ

3           86,521,000 2

รวม 4 ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม

7         101,764,300

หมายเหตุ :  1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดปทุมธานี 255,945,400  บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการฯ)

               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

4           18,632,000

ปทุมธำนี



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

                                                   ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : 

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้

น่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคม

1. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

ระบบกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

   103,823,500       46,323,500     57,500,000               -   

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้างเข่ือน

ป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าเจ้าพระยา 

บริเวณหน้าวัดปทุมทอง หมู่ 1 

ต้าบลบ้านปทุม อ้าเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณ

หน้าวัดปทุมทอง อ.สามโคก ระยะทาง 150 เมตร

5 22,500,000              22,500,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการป้องกันการกัดเซาะตล่ิงริม

แม่น ้าเจ้าพระยา

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ก่อสร้างเข่ือน

ป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าเจ้าพระยา

บริเวณหน้าวัดส้าแล หมู่ 2 

ต้าบลบ้านกระแชง อ้าเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณ

หน้าวัดส้าแล อ.เมืองฯ ระยะทาง 130 เมตร

5 19,500,000              19,500,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการป้องกันการกัดเซาะตล่ิงริม

แม่น ้าเจ้าพระยา

58 กิจกรรมหลักท่ี 3 ก่อสร้างคัน

ป้องกันน ้าท่วมคลองรังสิต

ประยูรศักด์ิ อ้าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

ก่อสร้างคันป้องกันน ้าท่วมคลองรังสิตประยูรศักด์ิ 

อ.ธัญญบุรี ระยะทาง 271.74 เมตร

5 47,500,000            47,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

ชุมชน/พื นท่ีเศรษฐกิจ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี   1/31



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

59 กิจกรรมหลักท่ี 4 เพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

น ้า

ก้าจัดวัชพืชคลองในเขตอ้าเภอเมืองปทุมธานี 

อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอธัญบุรี และอ้าเภอหนองเสือ

5 10,000,000            10,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแหล่งน ้า เพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาน ้าท่วมน ้าแล้ง

3 กิจกรรมหลักท่ี 5 ส่งเสริมการ

จัดการขยะตามหลัก 3Rs หน่ึง

ต้าบลหน่ึงชุมชนต้นแบบ

1) จัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์การ

จัดการขยะโดยชุมชน (เครือข่าย ทสม.) จ้านวน 10 

รุ่นๆ ละ 74 คน 

2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการขยะ เช่น 

ตะแกรงคัดแยกขยะ ถังน ้าหมักกากน ้าตาล ฯลฯ 

ให้กับชุมชนท่ีได้รับการคัดเลือก จ้านวน 65 ชุมชน

5 4,323,500                4,323,500 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหาส้าคัญของจังหวัดฯ

 ด้วยการบริหารจัดการขยะต้นทาง
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

                                                                ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : 

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้

น่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคม

2. โครงกำรพัฒนำเมือง

อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

3,737,040      -                 3,737,040      -             

62 กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับการ

จัดการส่ิงแวดล้อมในพื นท่ีเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด

ปทุมธานี

ยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน

พื นท่ีเป้าหมาย 3 อ้าเภอ 8 ต้าบล โดย

1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ คณะท้างานฯ และคณะอนุกรรมการฯ 

จ้านวน 12 ครั ง 3 พื นท่ี

2. สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนา

เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

3. ประชุมชี แจงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ/

ช่องทางต่าง ๆ 

4. ศึกษาดูงานสถานท่ีต้นแบบในการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อม

5 3,737,040              3,737,040 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการยกระดับการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษ

และส่ิงแวดล้อมของจังหวัดฯ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

                                                           ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : 

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้

น่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคม

3. โครงกำรพัฒนำโครงข่ำย

กำรคมนำคมและระบบโลจิ

สติกส์ รองรับกำรขยำยตัวทำง

เศรษฐกิจและสังคม

156,000,000   156,000,000     -               -             

4 กิจกรรมหลักท่ี 1 ปรับปรุงทาง

หลวงผ่านย่านชุมชนต่างระดับ

คลองหลวง - ประตูน ้าพระ

อินทร์ ระหว่าง กม. 39+050 - 

กม. 43+600 (ด้านขวาทาง) 

ต้าบลคลองหน่ึง อ้าเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1. ขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่อง เป็น 3 ช่อง

จราจร ระยะทาง 4.550 กม. 

2. วางท่อระบายน ้า ก่อสร้างทางเท้า 

3. เช่ือมต่อระบบระบายน ้าแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

2 50,000,000              50,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโลจิ

สติกส์ รองรับการขยายตัวของชุมชนและเขต

เศรษฐกิจ

5 กิจกรรมหลักท่ี 2 ปรับปรุงทาง

หลวงผ่านย่านชุมชนต่างระดับ

คลองหลวง - ประตูน ้าพระ

อินทร์ ระหว่าง กม. 39+000 - 

กม. 40+300 และ กม. 41+600

 - 43+600 (ด้านซ้ายทาง)  

ต้าบลคลองหน่ึง อ้าเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1. ขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่อง เป็น 3 ช่อง

จราจร ระยะทาง 3.200 กม. 

2. วางท่อระบายน ้าก่อสร้างทางเท้า 

3. เช่ือมต่อระบบระบายน ้าแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

2 50,000,000              50,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโลจิ

สติกส์ รองรับการขยายตัวของชุมชนและเขต

เศรษฐกิจ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

20 กิจกรรมหลักท่ี 3  ปรับปรุงทาง

หลวงผ่านย่านชุมชนต่างระดับ

คลองหลวง - ประตูน ้าพระ

อินทร์ ระหว่าง กม. 44+200 - 

กม. 45+800 ต้าบลคลองหน่ึง 

อ้าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1. วางท่อระบายน ้าก่อสร้างทางเท้า  ระยะทาง 

1.600 กม. 

2. เช่ือมต่อระบบระบายน ้าแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 

3. ปรับปรุงทางเท้า

2 26,000,000              26,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม

โลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวของชุมชนและเขต

เศรษฐกิจ

6 กิจกรรมหลักท่ี 4 ก่อสร้างถนน 

ปท. 3032 แยก ทล. 305 - 

เลียบคลอง 10 อ้าเภอธัญบุรี 

อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ก่อสร้างถนน ปท. 3032 แยก ทล. 305 - เลียบ

คลอง 10 ระยะทาง 2.2 กม.

2 30,000,000              30,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาเส้นทางรองรับการ

เดินทางไป รพ.สมเด็จพระสังฆราช
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

                                                   ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 :

ยกระดับการผลิต ภาค

การเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการให้มีมูลค่าสูง ได้

มาตรฐานสู่ตลาดโลก

1.โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต

สินค้ำเกษตรสู่ระบบมำตรฐำน

    24,502,400         6,957,700     12,945,200     4,599,500

7 กิจกรรมหลักท่ี 1 เพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าว

ปทุมธานี โดยใช้เทคโนโลยี

เกษตรอัจฉริยะ

1. ประชุมชี แจงและคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย 

(ผู้ปลูกข้าวหอมปทุมธานี 1 และท้านาแปลงใหญ่) 

จ้านวน 7 แปลง จ้านวน 1 ครั ง 15 คน

2. จัดท้าแปลงเรียนรู้ต้นแบบการผลิตข้าวปทุมธานี 

1 จ้านวน 7 แปลง ในพื นท่ี 7 อ้าเภอ พร้อมอบรม

และศึกษาดูงาน รวม 350 คน 

3. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้แก่เกษตรกร และ

การใช้ประโยชน์จากสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ

และท่อหยอดน ้าอัจฉริยะแก่เกษตรกร 100 ราย

2        1,979,000 1,979,000         เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดฯ 

ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

ลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้

24 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานการ

เพาะเลี ยงสัตว์น ้า

1. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในด้านการปฏิบัติทาง

เพาะเลี ยงสัตว์น ้าท่ีดี ส้าหรับฟาร์มเลี ยงสัตว์น ้าจืด

และฟาร์มกุ้งทะเล ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.

 7417-2559 จ้านวน 75 ราย และ มกษ.

7401-2562 จ้านวน 22 ราย รวม 97 ราย

2. จ้างเหมาตรวจประเมินเพ่ือรับรองตามมาตรฐานฯ

2 3,346,200              3,346,200 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า

จืดและฟาร์มกุ้งทะเล เพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้

ปทุมธานี   6/31



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

39 กิจกรรมหลักท่ี 3 ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรและเพ่ิมปริมาณกุ้ง

ก้ามกราม คลองน ้าอ้อม คลอง

บางหลวงเชียงราก และคลอง

บ้านพร้าว

1. อบรมเสริมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน ้าชุมชน และส่งเสริม

ความรู้ด้านกฎหมายประมง จ้านวน 3 รุ่น ๆ ละ 

50 คน

2. ปล่อยพันธ์ุกุ้งก้ามกราม 4.5 ล้านตัว เพ่ือเพ่ิม

ปริมาณและความหลากหลายในล้าคลองสาขา 3 

แห่ง ได้แก่ คลองบ้านพร้าว คลองอ้อม และคลอง

บางหลวง -เชียงราก

2 4,599,500            4,599,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าลงในล้าคลอง

8 กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและ

เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผัก

ปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักคุณภาพ 

แก่กลุ่มเกษตรกร/ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรกร 

ศพก. และเครือข่าย ในพื นท่ี 6 อ้าเภอ จ้านวน 21 

กลุ่ม ๆ ละ  20 คน รวม 420 คน พร้อมสนับสนุน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักคุณภาพ 

(โรงเรือนผักกางมุ้ง) จ้านวน 21 โรงเรือน

2 3,639,300                3,639,300 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผัก

ปลอดภัย เพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้

55 กิจกรรมหลักท่ี 5 ยกระดับการ

ผลิตไม้ประดับ

1. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ประดับ 

จ้านวน 120 ราย พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การ

ยกระดับฯ แก่กลุ่มเกษตรกร จ้านวน 4 กลุ่ม

2. จัดงานไม้ดอกไม้ประดับ จ้านวน 1 ครั ง

2 2,438,600              2,438,600 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการยกระดับการผลิตไม้ประดับ สร้างอาชีพ 

สร้างรายได้
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18 กิจกรรมหลักท่ี 6 ยกระดับการ

ผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์

1. อบรมเกษตรกรให้มีความรู้ในการผลิตสินค้า

เกษตร (พืชผัก) สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ จ้านวน 70 

คน 3 ครั ง และพัฒนาเกษตรกรศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรกรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

จ้านวน 20 คน รวม 90 คน พร้อมศึกษาดูงาน 

จัดคลินิกพืช และตรวจประเมินแปลงเบื องต้น

2. อบรมเกษตรกรในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้มี

ความรู้ในการใช้ชีวภัณฑ์ทางการเกษตรและแมลง

ศัตรูธรรมชาติ จ้านวน 140 คน

2 817,600                      817,600 เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการยกระดับและเปล่ียนผ่านการ

ผลิตพืชผักระดับปลอดภัยสู่ระดับมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์

38 กิจกรรมหลักท่ี 7 พัฒนา

ศักยภาพการเกษตรแปลงใหญ่

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักและการคัด

แยกบรรจุ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผักแปลงใหญ่

 ต.บางเตย อ.สามโคก จ้านวน 30 ราย พื นท่ี 180 ไร่

 เพ่ือเช่ือมโยงการจ้าหน่ายสู่ตลาดไท

2 410,200                    410,200 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ

คัดแยกผักแปลงใหญ่เช่ือมโยงการจ้าหน่ายสู่

ตลาดไท ช่วยเพ่ิมมูลค่าและช่องทางการตลาด

52 กิจกรรมหลักท่ี 8 เพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตหมาก

เหลือง

อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการปลูก

หมากเหลืองแก่เกษตรกรแปลงใหญ่ ต.บึงทองหลาง

 อ.ล้าลูกกา จ้านวน 34 ราย 3 ครั ง

2 928,700                    928,700 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

หมากเหลือง ซ่ึงเป็นไม้ประดับเศรษฐกิจ ช่วยลด

ต้นทุนและส่งเสริมการรวมกลุ่ม
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46 กิจกรรมหลักท่ี 9 ส่งเสริมการใช้

รถเข็นสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 (Solar Pumping Mobile)

อบรมให้ความรู้และส่งเสริม/ท้า MOU การใช้ 

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (รถเข็นสูบน ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ : Solar Pumping Mobile) แก่กลุ่ม

เกษตรกรเป้าหมาย จ้านวน 90 คน จากพื นท่ี

 8 ต้าบล ใน 6 อ้าเภอ

2 2,700,000              2,700,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

 และลดต้นทุนการเกษตร

45 กิจกรรมหลักท่ี 10 ส่งเสริม

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

ส้าหรับกระบวนการเพาะเลี ยง

สัตว์น ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (A

 Renewable Energy Model 

for Aquaculture and 

Product Development)

1. พัฒนา ออกแบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

เพาะเลี ยงสัตว์น ้า (ปลา) Smart fishing pond 

using IoT และเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ พร้อมระบบการจัดการน ้า/ระบบ 

Smart Farming ติดตั งใน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว

 ซ่ึงได้มีการลงพื นท่ีสอบถาม

ความต้องการ/ความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรแล้ว

2. จัดตั งเครือข่ายชุมชนด้านการเลี ยงและการแปร

รูป โดยจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม สร้าง

ผู้ประกอบการใหม่อย่างน้อย 1 ราย และแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จนได้รับรองมาตรฐาน อย่างน้อย 2 

ผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมการตลาด

3. จัดตั งศูนย์นวัตกรรมต้นแบบระแหงโมเดล ส้าหรับ

เป็นแหล่งเรียนรู้

2 1,166,500              1,166,500 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการด้าเนินงานแบบครบวงจร 

ทั งด้านการเพาะเลี ยงและการบริหารจัดการ

ฟาร์มสัตว์น ้า การรวมกลุ่ม/สร้างผู้ประกอบการ

ใหม่ การแปรรูป และการจ้าหน่าย ซ่ึงสร้างอาชีพ

 สร้างรายได้ และใช้ขยายผลต่อไป
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29 กิจกรรมหลักท่ี 11 การเลี ยง

แพะเนื อเข้าสู่ระบบฟาร์มปลอด

โรค เพ่ือความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค

1. จัดตั งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงแพะเนื อ จ้านวน 50 

ราย

2. อบรมปรับการเลี ยงเข้าสู่ระบบฟาร์มปลอดโรค 

พร้อมพัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์

2 790,000                    790,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการยกระดับการเลี ยงแพะเนื อสู่

มาตรฐานฟาร์มปลอดโรค สร้างอาชีพ สร้างรายได้

27 กิจกรรมหลักท่ี 12 ส่งเสริมการ

เลี ยงไก่พื นเมืองปลอดภัย

อบรมการเลี ยงไก่พื นเมืองให้เป็นไปตามระบบ

ปลอดภัยทางชีวภาพ แก่เกษตรกร จ้านวน 50 ราย

2 645,000                    645,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการยกระดับการเลี ยงไก่พื นเมืองสู่

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ สร้างอาชีพ

 สร้างรายได้

17 กิจกรรมหลักท่ี 13 การผลิตปุ๋ย

หมักผักตบชวาด้วยจุลินทรีย์

ย่อยสลายเซลลูโลสเพ่ือส่งเสริม

การเกษตรแบบย่ังยืน

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั งฝึก

ปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักจาก

ผักตบชวาด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลส จ้านวน 

30 ราย/อ้าเภอ

2 521,800                      521,800 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักจาก

ผักตบชวา ลดวัชพืช และลดต้นทุนการผลิต

37 กิจกรรมหลักท่ี 14 การพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตและการ

จัดการกล้วยหอม เพ่ือลดการ

สูญเสียหลังการเก็บเก่ียว

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอม

ปลอดภัยและเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียว

 เพ่ือลดการสูญเสียทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ แก่

เกษตรกร จ้านวน 30 คน พร้อมศึกษาดูงาน

2 520,000                    520,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการผลิตกล้วยหอม ซ่ึง

เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดฯ ให้มีคุณภาพ/

ปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเฉพาะการแก้ไข

ปัญหาการเก็บเก่ียว
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

                                                   ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 :

ยกระดับการผลิต ภาค

การเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการให้มีมูลค่าสูง ได้

มาตรฐานสู่ตลาดโลก

2. โครงกำรส่งเสริม

อุตสำหกรรม สินค้ำเกษตรและ

ธุรกิจบริกำร

17,500,000    -                 17,500,000    -             

36 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

และอาหาร

1. จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุง

คุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล/การด้าเนินธุรกิจ

อย่างย่ังยืน แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมแปร

รูปเกษตรและอาหาร จ้านวน 100 ราย

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงลึกแก่

สถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

และอาหาร จ้านวน 20 ราย

2 5,000,000              5,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางท่ีมุ่งเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านเกษตรแปรรูป

และอาหาร ช่วยเพ่ิมโอกาส/ช่องทางส่งออก

ต่างประเทศ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

44 กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและ

เพ่ิมมูลค่าผ้าใยกล้วยบัวหลวงสู่

สากล

1. ประชุมระดมความคิดเห็น/วิเคราะห์ความ

ต้องการของตลาดและแนวโน้มเทรนด์ผลิตภัณฑ์

จากผ้าใยกล้วยบัวหลวง 30 คน

2. อบรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตผ้าใยกล้วยบัวหลวง

และก้าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด แก่เกษตรกร 150 คน 

และผู้ประกอบธุรกิจแฟช่ัน/เคร่ืองแต่งกาย 20 คน

3. สร้างแบรนด์ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าใย

กล้วยบัวหลวง ผ่านการ workshop ภาคเอกชน 

จัดประกวดและจัดท้า collection ออกแบบชุด

ประจ้าจังหวัด จัดแฟช่ันโชว์ Patumthani Runway

 Show เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ

4. ขับเคล่ือนให้เกิด Quick win โดยจัดท้าต้นแบบท่ี

จับต้องได้และใช้งานได้จริง แล้วทดสอบการยอมรับ

ของตลาด

5. สร้าง/เช่ือมโยงเครือข่ายการตลาดและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ/ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ

สินค้าผ้าใยกล้วยบัวหลวงสู่สากล

2 12,000,000            12,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการยกระดับ/สร้างมูลค่า

ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ประจ้าจังหวัดฯ "ผ้าใยกล้วย

บัวหลวง" ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้

ข้อสังเกต เน่ืองจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

ควรพิจารณาถึงความประหยัดและความคุ้มค่า

ด้วย
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

30 กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมการ

พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุก

เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากเนื อปลาดุก และเทคโนโลยีการยืด

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยทาง

อาหาร (Food safety) แก่กลุ่มผู้เลี ยงปลาดุกคลอง

บางโพธ์ิ ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ้านวน 52 คน 

พร้อมทั งออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และ

ส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล

2 500,000                    500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

สร้างมูลค่าเพ่ิมการแปรรูปปลาดุก ช่วยสร้าง

อาชีพ เพ่ิมช่องทางการจ้าหน่าย และสร้างรายได้

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 :

ยกระดับการผลิต ภาค

การเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการให้มีมูลค่าสูง ได้

มาตรฐานสู่ตลาดโลก

3. โครงกำรส่งเสริมกำรตลำด 

สินค้ำเกษตรและธุรกิจบริกำร

17,300,000    7,000,000        10,300,000    -             

9 กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับ

การตลาดสินค้าปลอดภัย

จังหวัดปทุมธานีสู่สากล

1. จัดกิจกรรมการเช่ือมโยงการค้า การลงทุน กับ

ผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ จ้านวน

 2 ครั ง 

2. จัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้าปลอดภัย และ

สินค้าอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพของจังหวัดปทุมธานี จ้านวน

 50 คูหา จ้านวน 1 ครั ง ในจังหวัดปทุมธานี 

กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม

2 7,000,000                7,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมช่องการจ้าหน่าย/

การตลาดสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

51 กิจกรรมหลักท่ี 2 

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

จังหวัดปทุมธานี

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และแหล่ง

ท่องเท่ียวของจังหวัดปทุมธานีผ่านส่ือและช่องทาง

ต่าง ๆ ได้แก่ ส่ือมวลชนทั งส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ข่าว/บทความ/สกู๊ป/สารคดี ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล และส่ือโซเชียล

2 4,300,000              4,300,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ 

และแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดฯ ให้เป็นท่ี

แพร่หลาย กระตุ้นการจ้าหน่าย สร้างรายได้

31 กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดแสดง

สินค้าและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์

ชุมชน สินค้าเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย

จัดแสดงและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร

 และอาหารปลอดภัย จ้านวน 2 ครั ง ๆ ละ 100 บูธ

2 6,000,000              6,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมช่องการจ้าหน่าย/

การตลาดสินค้าของจังหวัดฯ

                                                               ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 :  

พัฒนาและยกระดับการ

ท่องเท่ียว เช่ือมโยงธุรกิจและ

มาตรฐานบริการ

1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

และยกระดับกำรท่องเท่ียว

จังหวัดปทุมธำนี

    24,371,000           700,000     16,671,000     7,000,000

49 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาดิจิทัล

แพลตฟอร์ม เพ่ือยกระดับแหล่ง

ท่องเท่ียวจังหวัดปทุมธานี

จัดท้าดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือยกระดับแหล่ง

ท่องเท่ียวจังหวัดปทุมธานี

2        7,000,000      7,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสูงมาก ควรพิจารณาถึงความ

คุ้มค่า ความซ ้าซ้อน หรือช่องทางอ่ืน ๆ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

33 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนา

ศักยภาพการท่องเท่ียวเช่ือมโยง

และยกระดับสู่โอกาสทาง

การตลาดท่ีมีศักยภาพ

สร้างแบรนด์การท่องเท่ียว จ.ปทุมธานี Bualuang 

branding โดย

1. ส้ารวจศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของ

แบรนด์ ได้แก่ ทุนศิลปะวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียว

เอกลักษณ์ของ จ.ปทุมธานี ด้วยการลงส้ารวจ

/การสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ

2. จัด Focus Group เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึก 

insight ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน

 ผู้น้าชุมชน ฯลฯ 

3 จัดกิจกรรม Brand Forum เพ่ือเปิดเวทีรับฟัง

ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้คุณค่าแบรนด์

ปทุมธานีของผู้เก่ียวข้อง

4. จัดกิจกรรม Workshop ร่วมสังเคราะห์แนวคิด 

และ DNA ของแบรนด์การท่องเท่ียวจังหวัดปทุมธานี

 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั งภาครัฐและเอกชน 

5. จัดกิจกรรม Brand Forum น้าเสนอแนวคิดและ

แบรนด์ต่อประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัด

ปทุมธานีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ

รับรองก่อนจัดท้าแผน

2 7,000,000              7,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการสร้างแบรนด์การท่องเท่ียวของ

จังหวัดฯ

ข้อสังเกต เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสูงมาก 

ควรพิจารณาถึงความประหยัดและความคุ้มค่า

ด้วย
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

6. จัดท้าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสร้างแบ

รนด์ (Bualuang Branding) โดยผู้เช่ียวชาญด้าน

การสร้างแบรนด์

7. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และเตรียมความ

พร้อมผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการสร้างแบรนด์ 

8. ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบเพ่ือน้า

ร่องการสร้างแบรนด์การท่องเท่ียว จ.ปทุมธานีโดย

ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างสรรค์ร่วมกับ

ผู้ประกอบการสาขาต่างๆ

9. ออกแบบ/จัดท้า Digital Platform “การ

ท่องเท่ียววิถีสายน ้ารัตนโกสินทร์: Bualuang 

Branding” อาทิ เว็บไซต์

10. สร้างกิจกรรมพิเศษทางการตลาดเพ่ือทดสอบ

การรับรู้ การยอมรับของกลุ่มตลาดเป้าหมาย
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

11. พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของผู้ประกอบการตาม

แผนท่ีออกแบบขึ นร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ

และผู้เช่ียวชาญ ให้เกิด Quick Win เพ่ือทดสอบ

ตลาดและเปิดตัวแบรนด์

12. เปิดตัวแบรนด์การท่องเท่ียววิถีสายน ้า

รัตนโกสินทร์ “Bualuang Branding” และ 

Platform  การท่องเท่ียววิถีสายน ้ารัตนโกสินทร์ 

ของจังหวัดปทุมธานี

22 กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ เช่ือมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชนท่องเท่ียว 

OTOP นวัตวิถี

1. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการใน

ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี ทั งด้านการผลิต

และบรรจุภัณฑ์ 50 กลุ่ม

2. จัดท้าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

3. จัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า OTOP ทั งใน

หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และห้างสรรพสินค้า

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

2 8,845,000              8,845,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก

เป็นการยกระดับและเช่ือมโยงสินค้า OTOP กับ

ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี สร้างอาชีพ 

สร้างรายได้
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

10 กิจกรรมหลักท่ี 4 กิจกรรมการ

จัดการท่องเท่ียวชุมชนสู่วิถีใหม่

1. อบรมหลักสูตร "เจ้าบ้านท่ีดี" ส้าหรับผู้น้าชุมชน/

ประชาชนในชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี หรือ

แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีศักยภาพ และผู้ท่ี

เก่ียวข้อง พร้อมศึกษาดูงาน จ้านวน 90 คน

2. จัดท้าเอกสารประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน/แหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชน จ้านวน 500 เล่ม

2 700,000                      700,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาการให้บริการ

นักท่องเท่ียวในชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี/

แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

43 กิจกรรมหลักท่ี 5 กิจกรรม

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชน

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวชุมชน OTOP 

นวัตวิถี บ้านคลองบางหลวง (ทุ่งนามอญ) ต.คูขวาง 

อ.ลาดหลุมแก้ว

2 826,000                    826,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 

OTOP นวัตวิถี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

                                                            ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 :  

พัฒนาและยกระดับการ

ท่องเท่ียว เช่ือมโยงธุรกิจและ

มาตรฐานบริการ

2. โครงกำรส่งเสริมกำร

ท่องเท่ียวปทุมธำนี วิถีสำยน  ำ

รัตนโกสินทร์

55,650,000    14,500,000      37,150,000    4,000,000    

11 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

(Gastronomy Tourism) 

จังหวัดปทุมธานี

จัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

(Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี 

ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 

- เทศกาลมหัศจรรย์อาหารจังหวัดปทุมธานี 

“Amazing Pathumthani Food  Festival”

- ประกวดเชฟชุมชน อาหารถ่ินจังหวัดปทุมธานี

- ประกวดภาพถ่าย บอกเล่าเร่ืองราวจังหวัด

ปทุมธานี “Story Telling Pathumthani” 

- ผลิตสารคดีสั น เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียวผ่านส่ือโทรทัศน์

2 10,000,000              10,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร

 สร้างอาชีพ สร้างรายได้

25 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรม 

Press Tour ประชาสัมพันธ์

และส่งเสริมการท่องเท่ียว

จังหวัดปทุมธานี

จัดกิจกรรม Press Tour ส่ือมวลชน ผู้ประกอบการ

ธุรกิจท่องเท่ียว/สมาคม/ชมรมท่ีเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยง 

เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด

ปทุมธานี

2 1,500,000              1,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ

กระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวในพื นท่ีจังหวัดฯ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

41 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรม

แข่งขันเรือพายประเพณีคลอง

รังสิตประยูรศักด์ิ

จัดแข่งขันเรือพายประเพณีคลองรังสิตประยูรศักด์ิ 

ช่วงคลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ้านวน 2 วัน

2 3,500,000              3,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ

กระตุ้นเศรษฐกิจ

32 กิจกรรมหลักท่ี 4 กิจกรรมแรลล่ี

เช่ือมโยงท่องเท่ียววิถีชุมชนและ

ย่านการเรียนรู้ จังหวัดปทุมธานี

จัดแรลล่ีจักรยานและรถยนต์เช่ือมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียววิถีชุมชนกับย่านแห่งการเรียนรู้ของจังหวัด

ฯ จ้านวนไม่น้อยกว่า 7 ครั ง 7 เส้นทาง

2 7,000,000              7,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ

กระตุ้นเศรษฐกิจ

28 กิจกรรมหลักท่ี 5 กิจกรรมสืบ

สานประเพณี  งามวิถีวัฒนธรรม

สืบสานประเพณี/วัฒนธรรมของจังหวัดฯ 

ประกอบด้วย 7 งาน ได้แก่ 

1. งานส่งเสริมประเพณีล้าภาข้าวสาร จังหวัด

ปทุมธานี ประจ้าปี 2565  

2. งานประเพณีตักบาตรพระร้อย จังหวัดปทุมธานี 

ประจ้าปี 2565  

3. งานลอยกระทง ประจ้าปี 2565 จังหวัดปทุมธานี 

4. งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี 

ประจ้าปี 2565 

5. งานตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 

ประจ้าปี 2565 

6. งานมหกรรมป่ีพาทย์ จังหวัดปทุมธานี 

7. งานประกวดเด่ียวดนตรีไทย/วงดนตรีลูกทุ่ง

2       17,350,000       17,350,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการสืบสานประเพณี/วัฒนธรรม 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว และกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

19 กิจกรรมหลักท่ี 6 กิจกรรมภูมิ

ศิลป์ถ่ินปทุมธานี

จัดงานน้าเสนอศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ

จังหวัดฯ 1 ครั ง (3 วัน 2 คืน) ประกอบด้วย 4 

กิจกรรม ได้แก่

1. จัดพื นท่ีจ้าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

ของดีบ้านฉันและของดีจากชุมชนคุณธรรมฯ 

7 อ้าเภอ

2. จัดพื นท่ีสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี

3. จัดนิทรรศการ “ภาพเก่า เล่าอดีตเมืองปทุมธานี”

4. จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม/ศิลปะการแสดงทุก

ประเภทท่ีโดดเด่นท่ีมีในพื นท่ีจังหวัด

2 4,500,000                4,500,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา และการท่องเท่ียวจังหวัด กระตุ้น

เศรษฐกิจ

34 กิจกรรมหลักท่ี 7 กิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถี

วัฒนธรรมสายน ้ารัตนโกสินทร์ 

จังหวัดปทุมธานี

1. จัดท้าเส้นทาง พร้อมกิจกรรมท่องเท่ียว "ยลเสน่ห์

วัฒนธรรมลุ่มน ้าเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี" 

จ้านวน 2 เส้นทาง ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 24 ครั ง 

(ทางรถ 1 เส้นทาง และทางเรือ 1 เส้นทาง)

2. จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์และปฏิทินการจัดกิจกรรม

2        5,500,000        5,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

ส่งเสริมการท่องเท่ียว และกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

42 กิจกรรมหลักท่ี 8 กิจกรรม

เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

 จังหวัดปทุมธานี

1. ส้ารวจและสร้างโครงข่าย/เครือข่ายเส้นทางการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในพื นท่ี 3 อ้าเภอ รวม 9 สวน

เกษตร

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมในการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อย่างน้อย 9 

ผลิตภัณฑ์ อบรมให้ความรู้กับเกษตรกร อย่างน้อย 

20 คน และผลิตสินค้าเกษตรต้นแบบ

3. อบรมให้ความรู้ด้านการตลาดและการบริการแก่

เกษตรกร อย่างน้อย 20 คน พร้อมจัดท้าช่องทาง

การตลาด

2        2,300,000        2,300,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

 สร้างอาชีพ สร้างรายได้

12 กิจกรรมหลักท่ี 9 กิจกรรม

ส่งเสริมการบูรณการการ

ท่องเท่ียว จังหวัดปทุมธานี

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับพื นท่ี 

2. ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดปทุมธานี

2 4,000,000            4,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากรายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน 

และไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ทั งนี  ควร

พิจารณาบทบาทภารกิจของหน่วยงาน

รับผิดชอบและความซ ้าซ้อนในการด้าเนิน

โครงการด้วย

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 :  

พัฒนาและยกระดับการ

ท่องเท่ียว เช่ือมโยงธุรกิจและ

มาตรฐานบริการ

3. โครงกำรประชำสัมพันธ์กำร

ท่องเท่ียวจังหวัดปทุมธำนี

6,500,000      -                 6,500,000      -             

ปทุมธานี   22/31



ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

50 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมส่ือ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

1. อบรมเครือข่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียวจังหวัดปทุมธานี จ้านวน 3 รุ่น ๆ ละ 

30 คน

2. จัดท้าวีดิทัศน์แนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียวหรือสินค้า

ขึ นช่ือในจังหวัดปทุมธานี ความยาวไม่เกิน 3 นาที 

จ้านวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน 

ภาษาอังกฤษ จ้านวน 32 ตอน 

3. จัดท้าแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

จังหวัดปทุมธานี 3 ภาษา (ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

 ภาษาจีน)  พร้อม QR Code เช่ือมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวต่าง ๆ ภายในจังหวัด  จ้านวน 16,500 

แผ่น  

4. จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ขนาด 

360 ตรม. จ้านวน 2 ป้าย ระยะเวลา 120 วัน  

ติดตั งบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาออก รับรถจาก

ดอนเมืองมุ่งหน้าไปปทุมธานี  และบริเวณทางด่วน

มอเตอร์เวย์ขาเข้า รับรถจากสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าไป

ถนนพระรามเก้า

2 6,500,000              6,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียว/สินค้าของจังหวัดฯ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

                                                       ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 :  

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คนและชุมชนให้มีคุณภาพ 

รองรับการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรและสังคม

1. โครงกำรส่งเสริมอำชีพและ

พัฒนำศักยภำพแรงงำน

      8,676,300           490,000       8,186,300               -   

61 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาข้อมูล

ความต้องการด้านแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

จัดท้าชุดข้อมูล พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มความ

ต้องการด้านแรงงานในสถานประกอบการในจังหวัด

ฯ ประกอบด้วย ข้อมูลความต้องการแรงงานของ

สถานประกอบการ และข้อมูลศักยภาพในการผลิต

แรงงานของสถานศึกษาในพื นท่ี เพ่ือประโยชน์ใน

การพัฒนาศักยภาพแรงงานและพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกัน รวมทั งสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน

2 , 4        1,500,000        1,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาข้อมูลแรงงานและการ

ผลิตบุคลากรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ ลดปัญหาการว่างงาน

60 กิจกรรมหลักท่ี 2 อบรมวิชาชีพ

ตามมาตรฐานเยอรมัน "Thai 

Meister" ในสาขา 

Mechatronics ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์

สมัยใหม่ Food Processing

อบรมพัฒนาทักษะก้าลังแรงงานขั นสูงให้สอดคล้อง

กับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน

เยอรมัน "Thai Meister" ใน 4 สาขา ได้แก่ 

Mechatronics , ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , 

ยานยนต์สมัยใหม่ และ Food Processing จ้านวน 

120 คน 30 สถานประกอบการ

2 , 4        2,164,800        2,164,800 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการพัฒนาทักษะแรงงานให้ได้

มาตรฐานและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยี
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

40 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาและ

ส่งเสริมยุติธรรมชุมชนในการ

ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้น

โทษอย่างเป็นระบบและบูรณา

การ

อบรมเสริมสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้น้าชุมชน

ในคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับพื นท่ี 

จ้านวน 4 ครั ง เพ่ือให้สามารถติดตาม ดูแล และ

ช่วยเหลือผู้กระท้าผิดและผู้พ้นโทษ อย่างเป็นระบบ

และบูรณาการ

4        1,047,500        1,047,500 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมยุติธรรมชุมชน 

สร้างโอกาส ลดความเหล่ือมล ้า

53 กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาทักษะ

แรงงานด้านการคิดเชิง

ออกแบบและนวัตกรรม 

(Design Thinking and 

innovation)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะแรงงานด้าน

การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม (Design 

Thinking and innovation) แก่แรงงาน 300 คน 

30 สถานประกอบการ

2 , 4        2,838,000        2,838,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมศักยภาพและทักษะแรงงาน

54 กิจกรรมหลักท่ี 5 อบรม

เทคโนโลยีขั นสูง รองรับ

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

อบรมเทคโนโลยีขั นสูงแก่แรงงานใหม่ นักศึกษา 

ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบการ และ

แรงงานนอกระบบ รวม 200 คน เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 6 กลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมาย

2           636,000           636,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมศักยภาพและทักษะแรงงาน

 เพ่ือการมีงานท้าและรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย

14 กิจกรรมหลักท่ี 6 พัฒนา

ศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ในการประกอบอาชีพ

ฝึกอาชีพเพ่ิมทักษะแก่ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ 

เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพและอยู่ได้ในสังคม

2           490,000             490,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการสร้างโอกาส ลดความเหล่ือมล ้า

 และสร้างอาชีพ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 :  

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คนและชุมชนให้มีคุณภาพ 

รองรับการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรและสังคม

2. โครงกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดจังหวัด

ปทุมธำนี

    13,105,800       13,105,800                 -                 -   

21 กิจกรรมหลักท่ี 1 บูรณาการ

การปราบปราม ป้องกัน และ

แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด

ปทุมธานี

1. จัดงานวันยาเสพติดโลก

2. จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดโลก

3. จัดซื อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

4. ฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม

เด็กและเยาวชน

5. ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านยาเสพติด

และเครือข่ายภาคประชาชน 

6. ฝึกอบรมเครือข่ายด้านการปราบปรามยาเสพติด

7. จัดระเบียบสังคมเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมป้องกัน

ปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน    

8. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเพ่ือ

เอาชนะยาเสพติด

2 , 4 9,105,800       9,105,800         เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา

เสพติดจังหวัด
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

13 กิจกรรมหลักท่ี 2 รณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด TO BE NUMBER ONE

1. ขับเคล่ือนชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ปทุมธานี

2. ขับเคล่ือนอ้าเภอ TO BE NUMBER ONE 

3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนกลาง

4. จัดงานวันมหกรรมสายสัมพันธ์ TO BE เครือข่าย

ปทุมธานีเข้มแข็ง รวมพลัง สร้างคนดี TO BE 

NUMBER ONE

5. จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

2 4,000,000       4,000,000         เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ด้วย TO BE NUMBER ONE

                                                       ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 :  

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คนและชุมชนให้มีคุณภาพ 

รองรับการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรและสังคม

3. โครงกำรเสริมสร้ำงควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

715,400        -                 715,400        -             

26 กิจกรรมหลักท่ี 1 ปทุมธานี 

ขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

ฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัย

ทางถนน จ้านวน 14 รุ่น รุ่นละ 50 คน

3 715,400                    715,400 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรและ

ลดอุบัติเหตุ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

                                                 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 :  

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คนและชุมชนให้มีคุณภาพ 

รองรับการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรและสังคม

4. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พื นฐำนและระบบ

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร

ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ

66,150,000    -                 -               66,150,000   

56 กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้างถนน 

ค.ส.ล. ซอยรังสิต - นครนายก 

89/2 (ซอย 2) หมู่ท่ี 4 ต้าบลบึง

ย่ีโถ อ้าเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยรังสิต – นครนายก 89/2 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,635 ม. หนา 0.15 พร้อมวาง

ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล.

 ฝาเหล็กหล่อ จ้านวน 114 บ่อ ความยาวรวม 

1,635 ม.

2 15,900,000          15,900,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากหน่วยงานรับผิดชอบ คือ อปท. 

(เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ)

57 กิจกรรมหลักท่ี 2 ปรับปรุงถนน

 รังสิต - นครนายก ซอย 69/1 

หมู่ท่ี 2 ต้าบลบึงย่ีโถ อ้าเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปรับปรุงถนน คสล. ซอยรังสิต – นครนายก 69/1 

กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,615 ม. หนา 0.15 ม.  พร้อม

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.   และบ่อพัก 

ค.ส.ล. ความยาวรวม 3,230 ม.

2 35,950,000          35,950,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากหน่วยงานรับผิดชอบ คือ อปท. 

(เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ)

23 กิจกรรมหลักท่ี 3 ขยายท่อ

เมนต์การประปาส่วนภูมิภาค 

ถนนเลียบคลอง 12 ฝ่ัง

ตะวันออก หมู่ 7,8,9,10 อ้าเภอ

ล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขยายท่อเมนต์การประปาส่วนภูมิภาค ถนนเลียบ

คลอง 12 ฝ่ังตะวันออก หมู่ 7,8,9,10

2 14,300,000          14,300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากหน่วยงานรับผิดชอบ คือ อปท. (อบต.

บึงคอไห)
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

                                                         ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 :  

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คนและชุมชนให้มีคุณภาพ 

รองรับการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรและสังคม

5. โครงกำรยกระดับคุณภำพ

ชีวิตผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกำส

3,049,700      1,036,200        2,013,500      -             

16 กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ

1. จัดประชุมพัฒนากระบวนงานเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

(ศพอส.) 

2. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานใน 

ศพอส.

3. จัดเวทีถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ศพอส.ต้นแบบ พร้อมจัดมหกรรมตา-ยาย เบิกบาน

ใจ เพ่ือแสดงผลงาน

3 , 4 1,036,200                1,036,200 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในการให้บริการ

ผู้สูงอายุ

35 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุคู่

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม

 จังหวัดปทุมธานี

1. สืบค้นและคัดเลือกผู้เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

2. ถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

3. พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สู่อัตลักษณ์ท่ี

ทรงคุณค่า โดยพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญา 50 

ภูมิปัญญา และ 1 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอัตลักษณ์

จังหวัดปทุมธานี

3 2,013,500              2,013,500 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการสืบสานภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

                                                       ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 :  

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คนและชุมชนให้มีคุณภาพ 

รองรับการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรและสังคม

6. โครงกำรส่งเสริมควำมรัก

ชำติ รักถ่ิน รู้รัก สำมัคคี 

จังหวัดปทุมธำนี

6,067,100      -                 770,000        5,297,100    

47 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายผู้ปฎิบัติงาน

ด้านความม่ันคงหมู่บ้าน/ชุมชน 

จังหวัดปทุมธานี

1. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านความ

ม่ันคงระดับหมู่บ้าน จ้านวน 150 คน

2. จัดตั งชุดเคล่ือนท่ีเร็วในการรักษาความม่ันคง

1 770,000                    770,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน

เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้างความม่ันคง

48 กิจกรรมหลักท่ี 2 ฝึกอบรมชุด

รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

(ชรบ.)

1. ฝึกอบรมจัดตั งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

จ้านวน 150 คน

2. ออกปฏิบัติหน้าท่ีของชุดรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน

1 5,297,100       5,297,100     ไม่เห็นควรสนับสนุน 

เน่ืองจากเป็นการอบรม ชรบ. ซ่ึงมีงบประมาณ

สนับสนุนในเร่ืองนี แล้ว
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ล ำดับ

ควำม

ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ

ศำสตร์

ชำติ

งบประมำณ

ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/Y1

งบประมำณ

ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน

กรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ

ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

                                                        ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 :  

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คนและชุมชนให้มีคุณภาพ 

รองรับการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรและสังคม

7. โครงกำรตำมแนวทำง

พระรำชด ำริ

4,000,000      4,000,000        -               -             

15 กิจกรรมหลักท่ี 1 

เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการตาม

แนวพระราชด้าริ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนหน่วยงาน

เข้าร่วมโครงการ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานด้านสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถ่ินให้

เกิดความย่ังยืน

3. จัดแสดงนิทรรศการด้านสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

4. ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัด

5 4,000,000                4,000,000 เห็นควรสนับสนุน

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมโครงการตามแนว

พระราชด้าริ

          9,000,000         9,000,000

รวมทั งสิ น    520,148,240      259,113,200    173,988,440    87,046,600

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท
        1             4,263,500         3           16,500,000

          46,280,000           17,987,480

        1             5,697,400         2           17,754,000

            2,033,800             2,561,560

       -                         -          -                         -   

          30,900,000           46,000,000

       -                         -           1           39,000,000

            1,500,000             3,000,000

       -                         -          -                         -   

              400,000

21        616,243,540 13        382,365,800 2         91,074,700 6        142,803,040
          9,000,000           9,000,000       -                       -         -                       -   

21 625,243,540       13 391,365,800       2 91,074,700        6 142,803,040       

5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดย
การพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความม่ันคง 
พร้อมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน

4           23,018,800

หมายเหตุ :  1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของสมุทรปราการ 363,009,300 บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)
               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการฯ)
               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

4           22,618,800

          49,415,600 2

รวม 5 ประเด็นการพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมท้ังหมด

            5,915,600

        312,300,000

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการ
ด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ ให้เพียงพอ เท่าเทียมและท่ัวถึง

6           32,767,360 3             4,720,600

3 ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการ
บริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์
ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

1         389,200,000 1

4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้า การบริการ
และประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักและประทับใจของนักท่องเท่ียว 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (Tourism for All)

3

          36,810,800

 สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปรำกำร

หน่วย  :  บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้
งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงิน

ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน
ในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขต
เศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิต ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

7         121,841,780 3

สมุทรปราการ



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

ประเด็นกำรพัฒนำที ่1  
ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและ
เกษตรกรรมให้มีศักยภำพ
เพ่ือกำรแข่งขันในภูมิภำคเขต
เศรษฐกิจอำเซียน และ
ประเทศคู่เจรจำกำรค้ำกับ
เขตเศรษฐกิจอำเซียน  โดย
พัฒนำกระบวนกำรผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้อนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

1. สรำ้งเสรมิระบบป้องกัน
และเฝ้ำระวังภัยภิบัติทำง
ธรรมชำติ เพ่ือป้องกันกำรกัด
เซำะชำยฝ่ัง และสนับสนุน
ระบบป้องกันน้ ำท่วมจังหวัด
สมุทรปรำกำร

74,516,000 25,000,000 45,030,000 4,486,000

1 1.1 ปรับปรุงเสริมเขื่อนหินใหญ่ป้องกันน ้ำทะเล
กัดเซำะชำยฝ่ังทะเล หมู่ที่ 9 ต้ำบลคลองด่ำน 
อ้ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

5 4,486,000                        -                   -       4,486,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเป็นภำรกิจที่ถ่ำยโอนแล้ว (ฉบับ 
2 )47 1.2 ก่อสร้ำงเขื่อนเรียงหินป้องกันกำรกัดเซำะ

ชำยฝ่ังทะเล หมู่ที่ 4 ต้ำบลบำงปูใหม่ อ้ำเภอเมือง
 จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

5 45,030,000    -                45,030,000                  -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ เนื่องจำก
เป็นกำรแก้ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง

2 1.3 ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลองทับ
ยำวหน้ำวดัปำกคลองมอญ หมู่ที่ 7 ต้ำบลศรีษะ
จรเข้น้อย อ้ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

5 25,000,000    25,000,000                      -   -             เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรป้องกัน
พื นดินบริเวณตล่ิงไม่ให้เกิดกำรพังทลำยและ
สูญเสียจำกกำรกัดเซำะ

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

สมุทรปรำกำร   1/21



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

59 2. โครงกำรเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดสมุทรปรำกำร

 2.1 ศึกษำและส ำรวจด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
พ้ืนทีส่ีเขียว และกำรใช้ประโยชน์ทีด่ินในพ้ืนที ่
เพ่ือกำรวำงแผนและออกแบบเมืองให้น่ำอยู่ 
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีด่ี มีควำมปลอดภัย

4 8,000,000                   -                   -      8,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรจำ้งที่ปรึกษำในกำร
ออกแบบและวำงผังเมือง ซ่ึงค่ำใช้จำ่ยเป็น
กำรจำ้งผู้เชี่ยวชำญ และเจำ้หน้ำที่ จ้ำนวน 12
 เดือน วงเงิน 6,955,600 บำท

46 3. โครงกำรอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูคุณภำพน้ ำในแม่น้ ำ ล ำ
คลอง และทะเล

3.1 อนุรกัษ์ทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง
จังหวัดสมุทรปรำกำรแบบบูรณำกำรโดยกำรมี
ส่วนรว่ม

5 4,263,500                   -        4,263,500               -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ  
เนื่องจำกทรัพยำกรทำงทะเลได้รับกำร
อนุรักษ์และฟืน้ฟู และกำรคุ้มครองสัตว์
ประจ้ำถิ่น แต่ค่ำใช้จำ่ยส่วนใหญ่ไปอยูท่ี่ค่ำ
น ้ำมันเชื อเพลิง วงเงิน 1,800,000 บำท

3 4. กำรบรหิำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรำยใน
ชุมชนตำม Roadmap โดย
กำรมีส่วนรว่มของทุกภำค
ส่วน

4.1 พัฒนำเครอืข่ำยอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู
คุณภำพน้ ำ คูคลองและลดปรมิำณขยะมูลฝอย
ชุมชน จังหวัดสมุทรปรำกำร

1      1,470,100       1,470,100                 -                 -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรอบรมและจดัตั งเครือข่ำย
อนุรักษ์และฟืน้ฟูคุณภำพน ้ำคูคลอง

5. ส่งเสรมิกำรผลิตและสรำ้ง
มูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตร
ปลอดภัยได้มำตรฐำน

   25,092,180      10,340,700      1,250,000  13,501,480

36 5.1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ปำกน ้ำสู่ตลำดโลก 2     10,340,700       10,340,700                 -                 -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรจดัมหกรรมสินค้ำผลิตภัณฑ์
ปำกน ้ำ จดัแสดงและจ้ำหน่ำยสินค้ำ
ภำยในประเทศ จ้ำนวน 5 ครั ง
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ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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กรอบวงเงนิ 
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(บำท)
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49 5.2 ส่งเสริมเครือข่ำยกำรผลิต และแปรรูปสินค้ำ
 ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยระบบแห้งพลังงำน
แสงอำทิตย์

2 1,250,000 -                1,250,000               -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ เนื่องจำก
เป็นกำรอบรมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
เทคโนโลยพีลังงำนแสงอำทิตย ์แต่มีค่ำ
ครุภัณฑ์ตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย ์รวม 40
 ตู้ วงเงิน 650,000 บำท

5 5.3 ส่งเสริมกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตร
ปลอดภัยและได้มำตรฐำนด้ำนพืช ประมง 
ปศุสัตว์

2     13,501,480                   -                   -     13,501,480 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ฟืน้ฟู
สินค้ำเกษตร จ้ำนวน 6 ชนิด แต่รำยละเอียด
กำรด้ำเนินงำนเป็นกำรแจกปัจจยักำรผลิต ซ่ึง
ผิดหลักเกณฑ์ กบภ.

4 6. ส่งเสรมิภำคอุตสำหกรรมมี
ธรรมำภิบำลธรุกิจและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.1 กำรพัฒนำสรำ้งสรรค์นวัตกรรมใหม่ จำก
วัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีกำรผลิตที่
สะอำด  3R

5      4,000,000                  -                  -      4,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นลักษณะกำรจำ้งที่ปรึกษำ ทีม
นักวจิยัค่ำใช้จำ่ยส่วนใหญ่ เป็นกำรจำ้งเหมำ 
ผู้เชี่ยวชำญและเจำ้หน้ำที่ วงเงิน 2,533,544 
บำท

50 7. ส่งเสรมิและเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ภำคอุตสำหกรรม

7.1 ส่งเสรมิและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันภำคอุตสำหกรรม

5      4,500,000                   -                  -      4,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรจำ้งที่ปรึกษำมำด้ำเนิน
โครงกำร เช่น หัวหน้ำโครงกำรกลุ่มวชิำชีพ
วศิวกรรม เดือนละ 554,500 บ/เดือน รวม 5 
เดือน วงเงินที่จำ้งที่ปรึกษำทั งสิ น 3,824,864
 บำท
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ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร
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กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
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ประเด็นกำรพัฒนำที ่2 
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชน โดยยกระดับ
รำยได้และกำรจัดกำรด้ำน
กำรศึกษำ สำธำรณสุข 
ศำสนำศิลปวัฒนธรรม 
สำธำรณปูโภค และ
สำธำรณปูกำรให้เพียงพอ 
เท่ำเทียม และทัว่ถึง

1. ส่งเสรมิคุณภำพชีวิต
ประชำชน

       634,000          474,000        160,000              -   

6 1.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ใช้แรงงำน
สู่ควำมเป็น Excellent Labour

2,3         474,000           474,000                 -                 -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรอบรมเพือ่ให้นำยจำ้งและ
ลูกจำ้งเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครอง
แรงงำนได้อยำ่งถูกต้อง เท่ำเทียมกัน

51 1.2 กำรพัฒนำศักยภำพสถำนประกอบกิจกำรให้
สำมำรถก้ำวสู่มำตรฐำนแรงงำนไทย (Thai 
labour Standard) ควำมปลอดภัยและอำชีวอ
นำมัย (Safety Thailand)

2,3,4         160,000                   -           160,000               -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ เนื่องจำก
เป็นกำรอบรมสถำนประกอบกำรเพือ่เตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรปฏิบัติงำนอยำ่งปลอดภัย 
และกำรรับรองมำตรฐำนแรงงำนไทย
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ
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กรอบวงเงนิ 
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2. พัฒนำหมูบ่้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ควำมยั่งยืน

     5,697,400                  -        5,697,400              -   

52 2.1 ส่งเสริมคุณภำพชีวติของประชำชนที่ดีขึ น 
โดยกำรลดรำยจำ่ยให้กับประชำชน

4       1,280,000                   -         1,280,000               -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ เนื่องจำก
เป็นกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำน แต่
มีกำรส่งเสริมหลอดไฟ LED บ้ำน วดั โรงเรียน
 หมู่บ้ำนละ 30,000 บำท จ้ำนวน 6 หมู่บ้ำน

53 2.2 พัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมยัง่ยนื 1       3,078,500                   -         3,078,500               -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ เนื่องจำก
เป็นกำรอบรมแกนน้ำหมู่บ้ำนและครัวเรือน
เป้ำหมำยสร้ำงควำมรู้และสร้ำงระบบกำร
บริหำรจดักำรชุมชน แต่มีรำยกำรค่ำใช้จำ่ยใน
กำรปรับปรุงศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 จ้ำนวน 18 ศูนย ์และจดังำนจ้ำหน่ำยสินค้ำ

54 2.3 เพิม่ศักยภำพศูนยเ์รียนรู้กำรเพิม่
ประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

3,4       1,338,900                   -         1,338,900               -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ เนื่องจำก
เป็นโครงกำรอบรมเกษตรกรที่มำขอรับ
บริกำรน้ำควำมรู้ที่ได้รับจำกศูนย ์(ศพก.) ไป
ประยกุต์ใช้ให้เหมำะสมกับพื นที่ของตนเอง 
แต่ค่ำใช้จำ่ยบำงส่วนเป็นกำรจดัซื อปุย๋ และ
วสัดุเกษตร
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กรอบวงเงนิ
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งบประมำณ
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กรอบวงเงนิ 
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

55 3. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำธำรณปูโภค 
สำธำรณปูกำรให้ครอบคลุม 
และเพียงพอกับกำรใช้
บรกิำรของประชำชนในพ้ืนที่

3    12,000,000                  -                  -    12,000,000

3.1 ส่งเสรมิกิจกรรมกีฬำเพ่ือเสรมิสรำ้ง
สุขภำพทีด่ีให้กับประชำชนทุกกลุ่มวัย

    12,000,000                   -                   -     12,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรก่อสร้ำงหลังคำเหล็กเมทัล
ชีทพร้อมปรับปรุงสนำมฟุตบอล ลำนกีฬำ
ต้ำบลบำงกะเจำ้ อ้ำเภอพระประแดง ซ่ึงเป็น
ภำรกิจที่ถ่ำยโอนแล้ว (ฉบับที่ 1) และไม่มี
แบบรูปรำยกำร
 ปร.4 ปร.5 ในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
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ควำม
ส ำคัญ
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งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร
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กรอบวงเงนิ 
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งบประมำณ
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4. พัฒนำศักยภำพกลุ่ม
ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
OTOP/SMEs/วิสำหกิจ
ชุมชน/Biz Club และ
ส่งเสรมิกำรตลำดสินค้ำสู่
สำกล

     8,130,660       3,695,300      1,873,800    2,561,560

56 4.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพวสิำหกิจชุมชน
จงัหวดัสมุทรปรำกำร

2,3       2,561,560                   -                   -       2,561,560 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เนื่องจำกเป็นกำรอบรมวสิำหกิจชุมชนให้
ได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ แต่
ค่ำใช้จำ่ยส่วนใหญ่เป็นกำรจดัซื อครุภัณฑ์ 
จ้ำนวน 1,630,300 บำท และผู้รับผิดชอบไม่
สำมำรถรับโอนทรัพยสิ์น

57 4.2 ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดยอ้มจำก
ต้นจำก

2,4       1,873,800                   -         1,873,800               -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ เนื่องจำก
เป็นกำรอบรมผู้ประกอบกำร OTOP ผ้ำมัด
ยอ้มจำกต้นจำก และจดัแสดงและจ้ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดยอ้มและผลิตภัณฑ์สินค้ำ 
OTOP

7 4.3 กำรพัฒนำศักยภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร 
OTOP เครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO จงัหวดั และ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP

2,4       3,695,300         3,695,300                 -                 -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรอบรมให้ควำมรู้
ผู้ประกอบกำร OTOP ระดับ 1-5 ดำวเข้ำสู่
ตลำดออนไลน์
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ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

58 5. ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ และพัฒนำสื่อกำร
เรยีนกำรสอนให้ทันสมัย
เพียงพอต่อกำรใช้บรกิำร

5.1 กำรเสรมิสรำ้งทักษะภำษำอังกฤษด้วยกำร
ใช้เทคโนโลยี

3,4      5,754,000                  -                  -      5,754,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  
เนื่องจำกเป็นกำรจดัท้ำระบบ Learning 
Program " My English Gym" ค่ำใช้จำ่ย
เป็นค่ำสัญญำบริกำร Service contract for
 MYENGLISHGYM จ้ำนวนเงิน 2,055,000 
บำท และค่ำครุภัณฑ์ (Tools for 
MYENGLISHGYM learning Managements
 Program) จ้ำนวนเงิน 2,500,000 บำท 
ลักษณะโครงกำรเป็นกำรจำ้งที่ปรึกษำ และจะ
เกิดค่ำดูแลรักษำในปีต่อไป

8 6. ส่งเสรมิอำชีพเพ่ือเพ่ิม
รำยได้ให้กับประชำชนใน
พ้ืนทีต่ำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจเชิง
สรำ้งสรรค์ มุง่สู่กำรแข่งขัน
ในประชำคมอำเซียน

6.1 อบรมเสรมิสรำ้งองค์ควำมรู้ด้ำนแรงงำนใน
สถำนศึกษำ

2        551,300          551,300                -                -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรอบรม และสำธติอำชีพ
ให้กับกลุ่มนักเรียน ม.6 แนวโน้มอำชีพที่
ตลำดแรงงำนต้องกำร เป็นต้น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

ประเด็นกำรพัฒนำที ่3 
ส่งเสรมิระบบ Logistics 
เชือ่มโยงเขตเศรษฐกิจ
อำเซียน และประเทศคู่
เจรจำกำรค้ำกับเขต
เศรษฐกิจอำเซียน  โดย
พัฒนำกำรบรหิำรจัดกำร 
และปรบัปรงุโครงข่ำยกำร
คมนำคมขนส่งให้สมบูรณ์
ยิ่งขึน้ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

1. พัฒนำโครงข่ำยคมนำคม
อุตสำหกรรมและ  โลจิสติกส์
เพ่ือเชือ่มโยงถนนสำยหลัก 
สำยรอง รองรบักำรบรกิำร
ประชำชน และภำคธรุกิจ

 389,200,000    312,300,000    30,900,000  46,000,000

1.1 ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนสำยหลักทีช่ ำรดุ 
หรอืทรดุโทรม

 163,100,000    148,100,000    15,000,000              -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรปรับปรุงถนนที่ช้ำรุดหรือ
ทรุดโทรมให้ประชำชนได้ใช้สัญจร และ
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศำสตร์

39 1. งำนปรับปรุงผิวจรำจรและบูรณะสำยทำง
หมำยเลข 3413 ชื่อตอน ทำงเล่ียงเมือง บำงบ่อ 
กิโลเมตรที่ 0+400 - 2+190 (ด้ำนซ้ำยทำงและ
ขวำทำง) 

2       8,000,000         8,000,000                 -                 -   
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

42 2. งำนปรับปรุงผิวจรำจรและบูรณะสำยทำง
หมำยเลข 34 ชื่อตอน ทำงเข้ำท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ - บำงววั กิโลเมตรที่ 25+500 - 
30+400 (ทำงหลักด้ำนขวำทำง)

2     30,000,000       30,000,000                 -                 -   

48 3. งำนปรับปรุงผิวจรำจรและบูรณะสำยทำง
หมำยเลข 3268 ชื่อตอน บำงพลี - บำงบ่อ 
กิโลเมตรที่ 23+300 - 25+000 (ด้ำนซ้ำยทำง) 

2     15,000,000                   -       15,000,000               -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ 
เนื่องจำกเป็นกำรปรับปรุงถนนที่ช้ำรุดหรือ
ทรุดโทรมให้ประชำชนได้ใช้สัญจร และ
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศำสตร์

9 4. งำนปรับปรุงผิวจรำจรและบูรณะสำยทำง
หมำยเลข 3113 ชื่อตอน ส้ำโรง - สะพำนภูมิพล
 กิโลเมตรที่ 2+000 - 4+400 (ด้ำนซ้ำยทำงและ
ขวำทำง)

2     21,500,000       21,500,000                 -                 -   

10 5. งำนปรับปรุงผิวจรำจรและบูรณะสำยทำง
หมำยเลข 3268 ชื่อตอนบำงพลี - บำงบ่อ 
กิโลเมตรที่ 12+800 - 14+900 (ด้ำนซ้ำยทำง
และด้ำนขวำทำง)

2     15,000,000       15,000,000                 -                 -   
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

35 6. งำนปรับปรุงผิวจรำจรและบูรณะสำยทำง
หมำยเลข 34 ชื่อตอน บำงนำ - ทำงเข้ำท่ำ
อำกำศยำนสุวรรณภูมิ กิโลเมตรที่ 10+600 - 
12+100 (ทำงขนำนด้ำนขวำทำง) 

2       9,000,000         9,000,000                 -                 -   

40 7. งำนปรับปรุงผิวจรำจรและบูรณะสำยทำง
หมำยเลข 3268 ชื่อตอน บำงเมือง - บำงพลี 
กิโลเมตรที่ 4+000 - 4+800 (ด้ำนซ้ำยทำง)

2       5,500,000         5,500,000                 -                 -   

41 8. งำนปรับปรุงผิวจรำจรและบูรณะสำยทำง
หมำยเลข 34 ชื่อตอน บำงนำ - ทำงเข้ำท่ำ
อำกำศยำนสุวรรณภูมิ กิโลเมตรที่ 12+100 - 
14+100 (ทำงหลักด้ำนซ้ำยทำง) 

2     20,000,000       20,000,000                 -                 -   

11 9. งำนลอกท่อดูดเลนโคลนด้วยเคร่ืองฉีดน ้ำ
แรงดันสูง ถนนหมำยเลข 3 ชื่อตอน แบร่ิง - 
ท้ำยบ้ำน กิโลเมตรที่ 19+700 - 31+000 
(ด้ำนซ้ำยทำงและด้ำนขวำทำง) 

2     12,000,000       12,000,000                 -                 -   

12 10. งำนลอกท่อดูดเลนโคลนด้วยเคร่ืองฉีดน ้ำ
แรงดันสูง ถนนหมำยเลข 3344 ชื่อตอน อุดมสุข
 - สมุทรปรำกำร กิโลเมตรที่ 12+600 - 15+660
 (ด้ำนซ้ำยทำงและด้ำนชวำทำง)

2       3,100,000         3,100,000                 -                 -   
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

13 11. งำนลอกท่อดูดเลนโคลนด้วยเคร่ืองฉีดน ้ำ
แรงดันสูง ถนนหมำยเลข 3268 ชื่อตอนบำงเมือง
 - บำงพลี - บำงบ่อ กิโลเมตรที่ 4+000 - 
28+000 (ด้ำนซ้ำยทำงและด้ำนขวำทำง)

2     24,000,000       24,000,000                 -                 -   

1.2 ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนสำยรองทีช่ ำรดุ 
หรอืทรดุโทรม

 175,200,000    113,300,000    15,900,000  46,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรปรับปรุงถนนที่ช้ำรุดหรือ
ทรุดโทรมให้ประชำชนได้ใช้สัญจร และ
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศำสตร์

14 1. ก่อสร้ำงถนน คสล. ตลำดบำงพลีซิตี ถึง
สะพำนข้ำมคลองลัดบำงปลำ หมู่ที่ 10 ต้ำบล
บำงปลำ อ้ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร

2     46,000,000                   -                   -     46,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเป็นภำรกิจที่ถ่ำยโอนแล้ว
 - ไม่มีแบบรูปรำยกำร ปร. 4 ปร. 5

15 2. แก้ไขคันทำงทรุดตัว ถนนสำย สป.4010 
เชื่อม ทล.3243 - เขตบำงขุนเทียน อ้ำเภอพระ
สมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2     35,000,000       35,000,000                 -                 -   

16 3. ก่อสร้ำง ถนนลูกรังสำยบ้ำนล่ำง - คลอง
กระออม (ช่วงที่ 3) อ้ำเภอพระสมุทรเจดีย ์
จงัหวดัสมุทรปรำกำร ระยะทำง 0.700 กม.

2     12,700,000       12,700,000                 -                 -   
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

38 4. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยบ้ำนคลอง 3 - 
สถำบันกำรแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ อ้ำเภอบำงพลี 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2       6,500,000         6,500,000                 -                 -   

17 5.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรแอสฟัลติกคอนกรีต
 สำยทำงบ้ำนทรัพยบ์ุญชัย - บ้ำนบำงปิง้ อ้ำเภอ
เมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2     12,600,000       12,600,000                 -                 -   

43 6. ก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล. สำยแยก ทล.34 - วดั
หอมศีล อ.บำงบ่อ จ. สมุทรปรำกำร 

2     34,500,000       34,500,000                 -                 -   

44 7. ก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล. สำยวดัเกำะแก้ว 
อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร ระยะทำง 1.090 กม.

2     15,900,000                   -       15,900,000               -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ
เนื่องจำกเป็นกำรปรับปรุงถนนที่ช้ำรุดหรือ
ทรุดโทรมให้ประชำชนได้ใช้สัญจร และ
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศำสตร์

18 8. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรแอสฟัลติกคอนก
รีต สำยแยก ทช. สป.1011 - บ้ำนคลอง หัวเกลือ 
อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร ระยะทำง 2.400 กม.

2     12,000,000       12,000,000                 -                 -   
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

1.3 ปรบัปรงุสัญญำณจรำจรและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในเส้นทำงคมนำคมสำยหลัก สำย
รอง

   50,900,000      50,900,000                -                -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรปรับปรุงส่ิงอ้ำนวยควำม
สะดวกในเส้นทำงคมนำคม เพือ่ควำม
ปลอดภัยของประชำชน และสอดคล้องกับ
ประเด็นยทุธศำสตร์

19 1. ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงหลวง
หมำยเลข 303 ตอนรำษฎร์บูรณะ -  พระสมุทร
เจดีย ์สนับสนุนกำรค้ำกำรท่องเที่ยว จงัหวดั
สมุทรปรำกำร 
รำยกำร งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสวำ่งและซ่อม
ไฟสัญญำณจรำจร ทำงหลวงหมำยเลข 303 
ตอนรำษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย ์กม. 
11+000 - 21+732  (445 ต้น)

2     18,000,000       18,000,000                 -                 -   

20 2. ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงหลวง
หมำยเลข 3256 ตอนบำงปู - บำงพลี - กิ่งแก้ว 
สนับสนุนกำรค้ำกำรท่องเที่ยว จงัหวดั
สมุทรปรำกำร
รำยกำร งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสวำ่งและซ่อม
ไฟสัญญำณจรำจร ทำงหลวงหมำยเลข 3256   
ตอนบำงปู -บำงพลี - กิ่งแก้ว กม. 5+100 - 
23+929  (228 ต้น) 

2       4,100,000         4,100,000                 -                 -   
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

21 3. ปรับปรุงถนนทำงหลวงหมำยเลข 3268 ตอน
บำงเมือง - บำงพลี - บำงบ่อ  กม. 3+950 - 
23+250 จ. สมุทรปรำกำร
รำยกำร งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสวำ่งและซ่อม
ไฟสัญญำณจรำจร ทำงหลวงหมำยเลข  3268  
ตอนบำงเมือง - บำงพลี - บำงบ่อ  กม. 3+950 -
 23+250  (92 ต้น)

2       6,200,000         6,200,000                 -                 -   

22 4. โครงกำรถนนสีขำว ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย ์ทำง
หลวงหมำยเลข 3344 ตอน อุดมสุข - 
สมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร
รำยกำร งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสวำ่งและซ่อม
ไฟสัญญำณจรำจร ทำงหลวงหมำยเลข 3344 
อุดมสุข - สมุทรปรำกำร ตอน อุดมสุข - 
สมุทรปรำกำร 16+800 - 20+181 (95 ต้น)

2       2,200,000         2,200,000                 -                 -   

23 5. ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงหลวง
หมำยเลข 303 ตอนรำษฎร์บูรณะ - พระสมุทร
เจดีย ์สนับสนุนกำรค้ำกำรท่องเที่ยว จงัหวดั
สมุทรปรำกำร 
รำยกำร งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสวำ่งและซ่อม
ไฟสัญญำณจรำจร ทำงหลวงหมำยเลข 303 
ตอนรำษฎร์บูรณะ -พระสมุทรเจดีย ์กม.11+191
 (สำมแยกพระประแดง) , 14+650 (แยกโรง
เหล็ก) , 15+250 (บริเวณจดุกลับรถ) , 16+300 
(บริเวณจดุกลับรถ) , 17+200 (บริเวณจดุกลับ
รถ) จ้ำนวน 5 แห่ง สนับสนุนกำรค้ำกำร
ท่องเที่ยว จงัหวดัสมุทรปรำกำร

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

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

24 6. ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงหลวง
หมำยเลข 34 ตอนบำงนำ - ทำงเข้ำท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ - บำงววั สนับสนุนกำรค้ำกำร
ท่องเที่ยว จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
รำยกำร งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสวำ่งและซ่อม
ไฟสัญญำณจรำจรทำงหลวงหมำยเลข 34 ตอน
บำงนำ - ทำงเข้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - บำง
ววั กม. 7+400 -8+400 (ทำงขนำนด้ำนซ้ำยทำง)
 ,19+600 - 20+000 (ทำงขนำนด้ำนซ้ำยทำง), 
23+000 - 29+600 (ทำงขนำนด้ำนขวำทำง)  
(41 ต้น)

2       5,200,000         5,200,000                 -                 -   

25 7. ไฟฟ้ำแสงสวำ่งและสัญญำณไฟจรำจร สำย
แยก ทช. สป.1005 - บ้ำนบำงนำงเพ็ง อ.บำงบ่อ 
จ.สมุทรปรำกำร
รำยกำร ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสวำ่งและ
สัญญำณไฟจรำจรและปรับปรุงแก้ไขบริเวณจดุ
เส่ียงอันตรำย พร้อมอุปกรณ์อ้ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแบบมำตรฐำนกรมทำงหลวงชนบท
 จ้ำนวน 1 แห่ง

2     10,200,000       10,200,000                 -                 -   
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

ประเด็นกำรพัฒนำที ่4 
ส่งเสรมิกิจกรรมกำร
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ประวัติศำสตร ์และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยกำร
พัฒนำแหล่งท่องเทีย่ว สินค้ำ
  กำรบรกิำรและ
ประชำสัมพันธใ์ห้เป็นทีรู่้จัก
และประทับใจของ
นักท่องเทีย่วทุก
กลุ่มเป้ำหมำย (Tourism 
for All)

1. เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขัน
กำรท่องเทีย่วจังหวัด
สมุทรปรำกำร

     9,500,000       5,000,000      1,500,000    3,000,000

26 1.1 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลำดโบรำณบำงพลี  
“ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สัมผัสภูมิปัญญำไทย”

2       3,000,000         3,000,000                 -                 -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรจดักิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ตลำดโบรำณบำงพลี "เที่ยวบำงพลี สวยทุกที่ 
เท่ทุกเวลำ" จ้ำนวน 8 วนั

60 1.2 ประชำสัมพันธเ์ชิงรุกส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
และเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว 
เพือ่รองรับกำรท่องเที่ยวชีวติวถิีใหม่ (New 
Normal)

2       3,000,000                   -                   -       3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  
เนื่องจำกเป็นกำรจดัจำ้งสร้ำงระบบ 
Microsite ส้ำหรับเป็นตัวกลำงส้ำหรับ
แสดงผลเพือ่เป็นส่ือกลำงในกำรเผยแพร่
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และจดัจำ้งบุคคลที่มี
ชื่อเสียงมำรีววิในส่ือออนไลน์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดสมทุรปรำกำร

27 1.3 จดัท้ำส่ือประชำสัมพันธแ์ละกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรปรำกำร

2         400,000           400,000                 -                 -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรประชำสัมพันธก์ำร
ท่องเที่ยวของจงัหวดั

61 1.4 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬำ และ
นันทนำกำร

2,3       1,500,000                   -         1,500,000               -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ เนื่องจำก
เป็นกำรจดักำรแข่งขันวิ่งฮำล์ฟมำรำธอน เพือ่
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว "ประกำยปรำกำร
ฮำล์ฟมำรำธอน"

28 1.5 เพิม่ขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและเครือข่ำย

2,3       1,600,000         1,600,000               -   เห็นควรสนับสนุนเนื่องจำกเป็นกำรอบรม
บุคคลำกรในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

45 2. พัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
กำรคมนำคมและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกเชือ่มโยงแหล่ง
ท่องเทีย่วประจ ำจังหวัด

2    39,000,000                  -                  -    39,000,000

2.1 พัฒนำและปรับปรุงถนนที่เป็นเส้นทำง
เชื่อมโยงด้ำนกำรคมนำคมแหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญ
- ก่อสร้ำงถนน คสล. และเส้นทำงจกัรยำนเพือ่
กำรท่องเที่ยวและขนถ่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตร 
เชื่อมโยงหมู่ที่ 4,5,6 ต้ำบลบำงกะเจำ้กับต้ำบล
บำงกอบัว อ้ำเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปรำกำร

    39,000,000                   -                   -     39,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นภำรกิจที่ถ่ำยโอนแล้ว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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37 3. ส่งเสรมิเส้นทำงสินค้ำ
OTOP และบรกิำรเพ่ือกำร
ท่องเทีย่วจังหวัด
สมุทรปรำกำร

3.1 สร้ำงมูลค่ำเพิม่สินค้ำและบริกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของพื นที่

2        915,600          915,600              -   เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรจดัท้ำ
โปรแกรมกำรท่องเที่ยวชุมชน โดย
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ประกอบกำรชุมชน,
เจำ้หน้ำที่พัฒนำชุมชนจงัหวดั/อ้ำเภอ ,ผู้น้ำ
ชุมชน ภำคีพัฒนำ กลุ่มองค์กร เข้ำอบรมและ
ทดสอบโปรแกรม

29 ประเด็นกำรพัฒนำที ่5 
เสรมิสรำ้งควำมปลอดภัยใน
ชีวิต และทรพัย์สินของ
ประชำชน โดยกำรพัฒนำ
ระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำมควำมมัน่คง
 พรอ้มทัง้พัฒนำวิถีชีวิต
ประชำธปิไตยแก่ประชำชน

1. เตรยีมควำมพรอ้มในกำร
ป้องกันสำธำรณภัยทุก
รปูแบบในพ้ืนทีจ่ังหวัด
สมุทรปรำกำร

1.1 สรำ้งเครอืข่ำยและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ใน
กำรเฝ้ำระวังและเตือนภัยทีเ่กิดภัยธรรมชำติ

2,6      8,512,500       8,512,500              -   เห็นควำมสนับสนุนเนื่องจำกเป็นกำร
ฝึกอบรมเจำ้หน้ำที่/อำสำสมัครผู้ปฏิบัติงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อปท.
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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2. ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดจังหวัด
สมุทรปรำกำร

     7,975,500       7,575,500        400,000              -   

62 2.1 พัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธป์้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด

1         400,000                   -           400,000               -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงนิ เนื่องจำก
เป็นกำรอบรมและกำรจดัจำ้งผลิตส่ือในกำร
ประชำสัมพันธป์้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด เช่นจำ้งเหมำผลิตละครสั น ผลิตสปอต 
ผลิตอินโฟกรำฟฟิก

30 2.2 กำรแก้ไขปัญหำผู้ติดยำเสพติด 1,3         953,000           953,000                 -                 -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรจดักิจกรรมในกำรรณรงค์
กำรต่อต้ำนยำเสพติด

31 2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำน
ประกอบกำร

1,3       5,400,100         5,400,100                 -                 -   เห็นควรสนับสนุน
เนื่องจำกเป็นกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด

32 2.4 ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติด TO BE NUMBER ONE

1,3       1,222,400         1,222,400                 -                 -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรป้องกันเยำวชนให้รู้เท่ำทัน 
และห่ำงไกลยำเสพติด

33 3 โครงกำร ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยคุกคำม
รปูแบบใหม่ของจังหวัด
สมุทรปรำกำร

3.1 สรำ้งควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับสมำชิก
เครอืข่ำยกำรเฝ้ำระวังและรกัษำควำมสงบ
เรยีบรอ้ยภำยในหมูบ่้ำน/ชุมชน

1,3      2,248,800       2,248,800              -   เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรอบรม
แกนน้ำ เยำวชน กลุ่มพลังมวลชน และ
เจำ้หน้ำที่โครงกำร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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34 4. สรำ้งจิตส ำนึกของ
ประชำชนให้มีควำม
จงรกัภักดีและธ ำรงไว้ซ่ึง
สถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตรยิ์ รวมทัง้
สรำ้งควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ตำมแนวทำง
ประชำธปิไตยในจังหวัด
สมุทรปรำกำร

4.1 รณรงค์และประชำสัมพันธ ์เผยแพร ่เพ่ือ
สรำ้งควำมตระหนักให้กับประชำชนในพ้ืนทีม่ี
ควำมจงรกัภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตรยิ์

1,4      4,282,000       4,282,000                -                -   เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจำกเป็นกำรอบรม เยำวชนและ
ประชำชนให้รักสำมัคคีและปรองดอง
สมำนฉันท์ป้องกันและเชิดชูสถำบัน
พระมหำกษัตริย์

     9,000,000       9,000,000                 -                 -   
625,243,540 391,365,800 91,074,700 142,803,040

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
รวมทัง้สิ้น
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จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
  



หน่วย : บาท

จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท

       -                         -          -                         -   

       -               3,969,800        -                         -   
       -                         -          -   
       -           129,681,800        -               7,000,000

       -                         -          -   

       -             16,132,800        -               1,000,000

       -                         -          -   

       -             72,923,300        -               1,159,000

14 490,667,200 14 258,800,500 - 222,707,700 - 9,159,000

9,000,000 9,000,000

14 499,667,200 14 267,800,500 - 222,707,700 - 9,159,000

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จังหวัดราชบุรี 

ท่ี ประเด็นการพัฒนา
โครงการท่ีเสนอใช้
งบประมาณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุน
งบประมาณภายในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ
เกินกรอบวงเงิน

ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ

          13,501,400

4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุล 
และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 3 118,150,100 3           44,067,800

3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 30,634,200 3

รวม 4 ประเด็นการพัฒนา

หมายเหตุ :  การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.ของจังหวัดราชบุรี  267,655,700 บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

รวมท้ังหมด

4 24,921,100 4           20,951,300

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

2 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการ
การท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 4 316,961,800 4         180,280,000

1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหาร
คุณภาพท่ีเติบโตอย่างม่ันคง

ราชบุรี



 
ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 1. การพัฒนาการเกษตร
สีเขียวแบบครบวงจร และเมือง
อาหารคุณภาพท่ีเติบโตอย่าง
ม่ันคง

โครงการเมืองเกษตรสีเขียวท่ี
ย่ังยืน เพ่ือเศรษฐกิจเพ่ิมค่า

2 5620900 3329300 2291600

3 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า
เกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

287,700          287,700            -                -              เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและเพ่ิมผลผลิตในการประกอบอาชีพ
แก่เกษตรกร

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมให้ความรู้การปลูกผัก
กางมุ้ง

6,000             6,000               -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและเพ่ิมผลผลิตในการประกอบอาชีพท านา

30,000           30,000             -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
 การแปรรูปสินค้าเกษตร (ไอศกรีมมะพร้าวน  าหอม)

17,500           17,500             -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
ศึกษาดูงาน เพ่ิมมูลค่าสับปะรด

150,000          150,000            -                -              

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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   -กิจกรรมย่อยท่ี 5 เกษตรผสมผสานพัฒนาอาชีพ
เดิมส่งเสริมอาชีพใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการปลูกพืชเสริมโกโก้

84,200           84,200             -                -              

1 กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์จังหวัดราชบุรี

1,982,400       1,982,400         -                -              เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์

872,400          872,400            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท าจุดเรียนรู้ในการผลิต
เกษตรอินทรีย์

600,000          600,000            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์
จังหวัดราชบุรี

510,000          510,000            -                -              

5 กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตไม้ผลคุณภาพดีในจังหวัดราชบุรี (ทุเรียนและ
เงาะ)

          242,200             242,200                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการผลิตผลไม้ให้มี
ประสิทธิภาพแก่เกษตรกร สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดี
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม- 
อบรมเกษตรกรพัฒนาความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพดี จ านวน 2 ชนิด (ได้แก่
ทุเรียน และเงาะ)

42,200           42,200             
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท าแปลงต้นแบบเพ่ือการ
เรียนรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล
 - สนับสนุนปัจจัยการผลิตจัดท าจุดเรียนรู้ จ านวน 2
 จุด

200,000          200,000            

2 กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร
ปลอดภัย

          817,000             817,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร
 ปลอดภัยให้กลุ่มเกษตรกร

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ฝึกอบรมเกษตรกร 217,000          217,000            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 การรับรองมาตรฐาน GAP 300,000          300,000            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ 300,000          300,000            -                -              

6 กิจกรรมหลัก 5 ส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ของจังหวัดราชบุรี

          691,600                    -             691,600                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนของจังหวัดราชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดอบรมเพ่ิมทักษะด้านการ
พัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

39,600           39,600           -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ด าเนินการซื ออุปกรณ์
สนับสนุนกระบวนการผลิตและจัดจ้างท าบรรจุภัณฑ์

290,000          290,000          -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 สนับสนุนครุภัณฑ์ 362,000          362,000          -              

4 กิจกรรมหลัก 6 จัดสร้างตลาดสีเขียวเขาชะงุ้ม        1,000,000                    -          1,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาจัดสร้างตลาดสีเขียวเขา
ชะงุ้มเพ่ือการจ าหน่ายสินค้า

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ขนาด 6x6 เมตร 
จ านวน 4 หลัง

800,000          800,000          -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ประดับตกแต่งสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าให้เหมาะสมสวยงาม

200,000          200,000          -              

8 กิจกรรมหลัก 7 แปรรูปจากผลผลิตสับปะรด 
(หัตถกรรมเส้นใยใบสับปะรด)

          300,000                    -             300,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลจาก
สับปะรดสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การอบรมอาชีพเสริมด้าน
หัตถกรรม

300,000          300,000          -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

7 กิจกรรมหลัก 8 แปรรูปผลผลิตการเกษตร           300,000                    -             300,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การอบรมอาชีพเสริมด้านแปร
รูปการเกษตร

300,000          300,000          -              

2 1. การพัฒนาการเกษตร
สีเขียวแบบครบวงจร และเมือง
อาหารคุณภาพท่ีเติบโตอย่าง
ม่ันคง

โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าราชบุรี

2 5392600 5392600

1 กิจกรรมหลัก 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
สัตว์น  า

       1,807,400          1,807,400                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าสัตว์น  า

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน GAP (ฟาร์มใหม่/ต่ออายุ)
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ตรวจติดตามฟาร์มเลี ยงสัตว์
น  าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP
   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ตรวจสุขอนามัยเบื องต้นสถาน
รับซื อและแหล่งกระจายสินค้าสัตว์น  า

1,807,400       1,807,400         -                -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

3 กิจกรรมหลัก 2 จัดงานมหกรรมประกวดสัตว์น  า
สวยงามนานาชาติ

       1,808,200          1,808,200                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการจัดงานมหกรรม
ประกวดสัตว์น  าสวยงามนานาชาติ

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดงานมหกรรมประกวดสัตว์
น  าสวยงาม

1,508,200       1,508,200         -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่
สัตว์น  าสวยงาม

300,000          300,000            -              

4 กิจกรรมหลัก 3 อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสัตว์น  า

       1,317,000          1,317,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสัตว์น  า

   -กิจกรรมย่อย 1 คัดเลือกเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกร ท่ีมีความสนใจในการแปรรูปผลผลิตจาก
สัตว์น  า เพ่ือเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   -กิจกรรมย่อย 2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การแปรรูปผลผลิตจากสัตว์น  าเป็นอาหารคาว 
อาหารว่าง
   -กิจกรรมย่อย 3 ติดตามและคัดเลือกกลุ่มท่ีมีการ
ด าเนินการเพ่ือต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนต่อไป

1,317,000       1,317,000         -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

2 กิจกรรมหลัก 4 เสริมสร้างทักษะการประกอบ
อาชีพด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดในจังหวัดราชบุรี

          460,000             460,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้างทักษะการประกอบ
อาชีพด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  า

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 สมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด
   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ผลิตและสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น  า
จืดและปัจจัยการผลิต ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 ติดตามการใช้องค์ความรู้และ
ทักษะท่ีได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดไปใช้ประโยชน์
   -กิจกรรมย่อยท่ี 5 สรุปบทเรียน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายผู้เพาะเลี ยง
สัตว์น  าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ

460,000          460,000            -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

3 1. การพัฒนาการเกษตร
สีเขียวแบบครบวงจร และเมือง
อาหารคุณภาพท่ีเติบโตอย่าง
ม่ันคง

โครงการราชบุรีเมือง
ปศุสัตว์ครบวงจร

2 5129700 5129700

2 กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายเกษตร
ผู้เลี ยงไก่ราชบุรีสู่ผลิตภัณฑ์การบริโภคท่ีย่ังยืน

       1,513,400          1,513,400                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
เกษตรกรผู้เลี ยงไก่ สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี ยง
และการผลิตไก่

47,200           47,200             -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 การพัฒนาฟาร์มไก่ เพ่ือเข้าสู่
ฟาร์มปลอดภัยทางชีวภาพ

1,007,000       1,007,000         -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 การพัฒนาระบบตลาดไก่และ
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภค

417,200          417,200            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 การด าเนินการพัฒนา เก็บ
รวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผล

42,000           42,000             -                -              
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1 กิจกรรมหลัก 2 เพ่ิมศักยภาพการเลี ยงและการผลิต
โคนมเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐาน GMP

       1,942,000          1,942,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการ
เลี ยงและผลิตโคนมของเกษตรกร สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรในการ
จัดการผลิตโคนมภายในฟาร์ม

99,000           99,000             -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 การพัฒนาผลิตโคนม โดยการ
ผสมเทียมจากน  าเชื อแยกเพศ

1,689,000       1,689,000         -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ประชาสัมพันธ์การเลี ยงโคนม
และผลิตภัณฑ์จากโคนม ให้กับผู้บริโภค

117,000          117,000            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 การด าเนินการพัฒนา เก็บ
รวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผล

37,000           37,000             -                -              

3 กิจกรรมหลัก 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแพะนม
และผลิตภัณฑ์น  านมแพะ

       1,674,300          1,674,300                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและประสิทธิภาพการ
ผลิตแพะนมและผลิตภัณฑ์น  านมแพะ

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรและ
เครือข่ายผลิตแพะนม

133,600          133,600            -              

รำชบุรี   9/62



 
ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 การพัฒนาฟาร์มแพะนมเข้าสู่
ระบบมาตรฐานปลอดภัยทางชีวภาพ

684,100          684,100            -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 การพัฒนาแปรรูปนมแพะให้
ได้คุณภาพและปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

573,600          573,600            -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 การพัฒนาการตลาดน  านมแพะ
 สู่ผู้บริโภค

258,000          258,000            -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 5 การด าเนินการพัฒนา เก็บ
รวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผล

25,000           25,000             -              
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ประเด็นกำรพัฒนำ
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10 1. การพัฒนาการเกษตร
สีเขียวแบบครบวงจร และเมือง
อาหารคุณภาพท่ีเติบโตอย่าง
ม่ันคง

โครงการเกษตรเพ่ือความม่ันคง
ทางอาหารกับคุณภาพชีวิต

2 8777900 7099700 1678200

1 กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมพัฒนาฟ้ืนฟู และปรับปรุง
เพ่ือการเกษตรอย่างมีคุณภาพ ฟาร์มตัวอย่างตาม
แนวพระราชด าริ บ้านบ่อหวี

5,086,900       5,086,900         -                -              เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร 
เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและสอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและ
เพ่ิมศักยภาพด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร

369,000          369,000            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 สนับสนุนด้านการประมงใน
ฟาร์มตัวอย่าง ฯ (เลี ยงปลาในกระชัง และเลี ยงปลา
ในบ่อซีเมนต์)

145,900          145,900            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 การจัดหาน  าสนับสนุนฟาร์ม
ตัวอย่าง ฯ

3,500,000       3,500,000         -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 การพัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน 522,000          522,000            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 5 การส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์
แบบยกสูงในโรงเรือน สู่ความม่ันคงทางอาหาร

500,000          500,000            -                -              
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   -กิจกรรมย่อยท่ี 6 จัดท าป้ายนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี

25,000           25,000             -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 7 ประสาน ติดตามและรายงาน
ผลด าเนินงาน

25,000           25,000             -                -              

2 กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการปลูกและ
ประชาสัมพันธ์มะพร้าวน  าหอมของดีจังหวัดราชบุรี

       1,136,600          1,136,600                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการปลูกมะพร้าว
น  าหอมให้กับเกษตรกร สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนา

 -กิจกรรมย่อยท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
มะพร้าวน  าหอมตามความเหมาะสมในพื นท่ี
   -อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
น  าหอม เกษตรกร 100 คน/1 วัน

36,600           36,600             -                -              

 -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท าแปลงต้นแบบในการผลิต
มะพร้าวน  าหอมปลอดภัย
     -จัดท าแปลงต้นแบบการปลูกมะพร้าวน  าหอม 
จ านวน 2 แปลง

100,000          100,000            -                -              
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 -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ประชาสัมพันธ์มะพร้าวน  าหอม
ของดีจังหวัดราชบุรี
    -จัดงานเพ่ือประชาสัมพันธ์การผลิตและการ
จ าหน่ายมะพร้าวน  าหอมของดีจังหวัดราชบุรี จ านวน
 1 ครั ง

1,000,000       1,000,000         -                -              

3 กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดแปดแถว
ของดีจังหวัดราชบุรี

          218,800             218,800                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดแปด
แถวให้กับเกษตรกร และสอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนา

  -กิจกรรมย่อยท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปลูก
ข้าวโพดแปดแถวตามความเหมาะสมในพื นท่ี
    - จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการผลิต
ข้าวโพดแปดแถว เจ้าหน้าท่ี/เกษตรกร 50 คน/ 1 วัน

18,800           18,800             -                -              

 -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท าแปลงต้นแบบในการปลูก
ข้าวโพดแปดแถว
    - จัดท าแปลงต้นแบบการปลูกข้าวโพดแปดแถว 
จ านวน 5 แปลง

200,000          200,000            -                -              
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5 กิจกรรมหลัก 4 ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ ไม้ประดับ 
และผักผลไม้ของจังหวัดราชบุรี

       1,678,200                    -          1,678,200                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
กล้วยไม้ ไม้ประดับ ให้แก่เกษตรกรสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา

  -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
กล้วยไม้อย่างถูกต้อง
  -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข้าวโพดแปดแถวของดีจังหวัดราชบุรี
  -กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดกิจกรรมประกวดผักผลไม้
ประจ าปีของจังหวัดราชบุรี
  -กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดกิจกรรมการประกวด
กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับประจ าปี
  -กิจกรรมย่อยท่ี 5 ศึกษาดูงานการผลิตกล้วยไม้
เพ่ือการส่งออก

1,678,200       -                  1,678,200       -              
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4 กิจกรรมหลัก 5 อาหารปลอดภัย จังหวัดราชบุรี           657,400             657,400                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมอาหารปลอดภัย 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

  -กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาหารปลอดภัย
  -กิจกรรมย่อยท่ี 2 รณรงค์สถานท่ีจัดจ าหน่าย
สินค้าอาหารปลอดภัย
  -กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดกิจกรรมเฝ้าระวังตรวจความ
สะอาดทางแบคทีเรีย /สารเคมีก าจัดแมลง/สาร
ปนเป้ือนในอาหาร
 -กิจกรรมย่อยท่ี 4 การตรวจคัดกรองความเส่ียง
จากการใช้หรือสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร
  -กิจกรรมย่อยท่ี 5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ

657,400          657,400            -                -              

รำชบุรี   15/62



 
ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

4 2. การเสริมสร้างความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจการค้า การบริการ
การท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม 
และบริการท่ีมีมูลค่าสูง

โครงการเมืองอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวคุณภาพ

2 36680000 15080000 16600000 5000000

1 กิจกรรมหลัก 1 การกระตุ้นและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวผ่านกิจกรรมเทศกาลแห่งแสงไฟและ
ส่ือประสม

       7,000,000          7,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียว สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนา

  -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดแสดงแสงไฟและส่ือ
ประสมในงานประจ าปีจังหวัดราชบุรี

2,000,000       2,000,000         -                -              

  -กิจกรรมย่อยท่ี 2 การจัดงานเทศกาลแสงไฟและ
ส่ือประสม

5,000,000       5,000,000         -                -              

3 กิจกรรมหลัก 2 สร้างสรรค์อัตลักษณ์จังหวัดราชบุรี
ด้วยเซรามิคเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จังหวัดราชบุรี

       3,500,000          3,500,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
สร้างสรรค์อัตลักษณ์จังหวัดราชบุรีด้วยเซรามิค

  -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การสร้างอัตลักษณ์จังหวัด
ราชบุรีด้วยเซรามิค เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดราชบุรี

3,500,000       3,500,000         -              
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4 กิจกรรมหลัก 3 กระตุ้นการท่องเท่ียวจังหวัดด้วย
เคร่ืองมือดิจิทัลวิถีใหม่แบบออนไลน์สู่ออฟไลน์

       5,000,000                    -                    -        5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

  -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดกิจกรรมกระตุ้น
การท่องเท่ียวด้วยแอพลิเคช่ันไลน์ (Line)

5,000,000       -                  -                5,000,000     

2 กิจกรรมหลัก 4  ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอาหารจังหวัดราชบุรี

       4,580,000          4,580,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวการสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียว สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนา

  -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อาหารจังหวัดราชบุรี

4,580,000       4,580,000         -                -              

5 กิจกรรมหลัก 5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  า
แม่กลองและแพเอนกประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บริเวณวัดบางล่ีเจริญธรรม 
ต าบลโคกหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

       1,750,000        1,750,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม

6 กิจกรรมหลัก 6 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  า
แม่กลอง เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
บริเวณวัดอมรินทราราม (วัดตาล) ด้านหลังโรงเรียน
 ต าบลโคกหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

       5,800,000        5,800,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม
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7 กิจกรรมหลัก 7 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  า
แม่กลองและแพเอนกประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บริเวณวัดคุ้งกระถิน ต าบล
คุ้งน  าวน อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

       5,550,000        5,550,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม

8 กิจกรรมหลัก 8 ก่อสร้างแพเอนกประสงค์ริมแม่น  า
แม่กลอง เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
บริเวณวัดสัตตนารถปริวัตร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี

       1,750,000        1,750,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม

9 กิจกรรมหลัก 9 ก่อสร้างแพเอนกประสงค์ริมแม่น  า
แม่กลอง เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
บริเวณวัดศาลเจ้า ต าบลคุ้งกระถิน

       1,750,000        1,750,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม

5 2. การเสริมสร้างความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจการค้า การบริการ
การท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม 
และบริการท่ีมีมูลค่าสูง

โครงการพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
และสุขภาพ

2 15393800 6950000 6443800 2000000

12 กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี

       1,000,000                    -          1,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม และ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดอบรมเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเช่ือมโยงภายในจังหวัด

300,000          -                  300,000          
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   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 เผยแพร่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมและสาธิตภูมิปัญญาท้องถ่ินในงาน
ประจ าปีของจังหวัดราชบุรี

150,000          -                  150,000          

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาพื นท่ี ปรับภูมิทัศน์ 
จุดเช็คอิน เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวชุมชน

250,000          -                  250,000          

   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน

300,000          -                  300,000          

11 กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาต่อยอดในโครงการ Deer 
Land เพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียว

       1,234,900                    -          1,234,900                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการรส่งเสริมการท่องเท่ียว
สนับสนุนการแปรรูปอาหาร

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดท าป้ายบอกทาง 303,000          -                  303,000          -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ทางส่ือ Social Media

24,400           -                  24,400           -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 การสาธิตประกอบอาหารจาก
กวางและประชาสัมพันธ์โครงการ

90,000           -                  90,000           -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 การประกวดแปรรูปหนังกวาง
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

91,000           -                  91,000           -              
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   -กิจกรรมย่อยท่ี 5 การประกวดแปรรูปเขาอ่อน
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

125,000          -                  125,000          -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 6 การประกวดเมนูอาหาร 142,500          -                  142,500          -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 7 การประกวดแปรรูปเขาแก่เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

151,000          -                  151,000          -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 8 การแสดงพันธ์ุกวาง การ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ

308,000          -                  308,000          -              
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1 กิจกรรมหลัก 3 งานเทศกาลกินกุ้งและของดีอ าเภอ
บางแพ ประจ าปี 2565

       1,000,000          1,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวชุมชน และการมีส่วนร่วมวัฒนธรรม
ของดีประจ าถ่ิน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดแสดงและจ าหน่ายกุ้ง
ก้ามกราม ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี
อ าเภอบางแพ
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 การแสดงศิลปวัฒนธรรมสืบ
สานประเพณี
   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 การแข่งขันกินกุ้ง และกินปลา
   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 การจัดนิทรรศการประเพณี
ไทยพื นถ่ิน

1,000,000       1,000,000         -                -              

2 กิจกรรมหลัก 4 จัดงานของดีบ้านโป่ง "เทศกาล
อาหารอร่อยและของดี 126 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง"

       1,000,000          1,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวชุมชน และการมีส่วนร่วมวัฒนธรรม
ของดีประจ าถ่ิน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การแสดงม่านน  าพุ แสง สี เสียง
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 การประกวดสามงามบ้านโป่ง
   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 การแสดงและจ าหน่ายอาหาร
อร่อย และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP

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

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

3 กิจกรรมหลัก 5 วันมะม่วงและของดีอ าเภอปากท่อ
 ประจ าปี พ.ศ. 2565

       1,000,000          1,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวชุมชน และการมีส่วนร่วมวัฒนธรรม
ของดีประจ าถ่ิน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 วันมะม่วงและของดีอ าเภอ
ปากท่อ ประจ าปี 2565

1,000,000       1,000,000         -                -              

4 กิจกรรมหลัก 6 จัดงานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ตะนาวศรีประจ าปี 2565

       1,000,000          1,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวชุมชน และการมีส่วนร่วมวัฒนธรรม
ของดีประจ าถ่ิน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดนิทรรศการทางการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนสวนผึ ง
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดการประกวดธิดาตะนาวศรี
   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 การเดินริ วขบวนของ 
6 ชาติพันธ์ุ
   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของคน 6
 ชาติพันธ์ุในอ าเภอสวนผึ ง และการแสดงดนตรีของ
ศิลปิน

1,000,000       1,000,000         -                -              
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ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ศำสตร์
ชำติ
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(บำท)
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ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ
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งบประมำณท่ี
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

5 กิจกรรมหลัก 7 จัดงานสักการะพระบรมราชานุสาว
รีย์ รัชกาลท่ี 5 สืบสานประเพณีของดีอ าเภอจอมบึง

       1,000,000          1,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว และกระตุ้นการท่องเท่ียวในจังหวัด 
และสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดท าโครงการฯ
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดงานฯ
   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ด าเนินการจัดงานตาม
กิจกรรมท่ีก าหนด
   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 ติดตามสรุปผลการจัดงานและ
รายงานผลการด าเนินการ

1,000,000       1,000,000         -                -              

6 กิจกรรมหลัก 8 ส่งเสริมการท่องเท่ียวและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

       1,000,000          1,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว และการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมและ
ประเพณี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดราชบุรีและจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
การจัดงานฯ

290,000          290,000            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
5 ชาติพันธ์ุ สาธิตอาหารพื นบ้าน 5 ชาติพันธ์ุ ,จัดชุด
การแสดงศิลปวัฒนธรรม 5 ชาติพันธ์ุ และจัดริ ว
ขบวนกลุ่มชาติพันธ์ุ

350,000          350,000            -                -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
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(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ติดตั งเต็นท์ จัดตกแต่งสถานท่ี
 พร้อมเคร่ืองเสียง

360,000          360,000            -                -              

7 กิจกรรมหลัก 9 การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและสืบ
สานหนังใหญ่ วัดขนอน

          950,000             950,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวชุมชน สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

60,000           60,000             

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดแสดงหนังใหญ่แบบโบราณ 
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค

395,000          395,000            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดตกแต่งสถานท่ี, จัดซุ้มสาธิต
อาหารพื นบ้าน, ติดตั งระบบไฟฟ้า และจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

495,000          495,000            
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ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

8 กิจกรรมหลัก 10 จัดงานเทศกาลองุ่นหวานและ
ของดีด าเนินสะดวก

       1,000,000                    -          1,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวชุมชน และการมีส่วนร่วมวัฒนธรรม
ของดีประจ าถ่ิน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดงานเทศกาลองุ่นหวานและ
ของดีด าเนินสะดวกจัดท าโครงการ
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดงาน
   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ด าเนินการจัดงานตาม
กิจกรรมท่ีก าหนด
   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 ติดตามสรุปผลการจัดงานและ
รายงานผล

1,000,000        1,000,000        

16 กิจกรรมหลัก 11 เรือไฟฟ้า        2,000,000                    -                    -        2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการจัดซื อครุภัณฑ์

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดซื อเรือไฟฟ้า 2,000,000       -                  -                2,000,000     
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ประเด็นกำรพัฒนำ
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งบประมำณ
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9 กิจกรรมหลัก 12 จัดงานสับปะรดหวานบ้านคา  .        1,000,000                    -          1,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวชุมชน และการมีส่วนร่วมวัฒนธรรม
ของดีประจ าถ่ิน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การประกวดสับปะรดและ
ผลผลิตทางเกษตร
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 การจัดนิทรรศการทางการ
เกษตร
   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 การจัดประกวดธิดาสับปะรด
หวานบ้านคา

1,000,000       -                  1,000,000       -              

10 กิจกรรมหลัก 13 เปิดประตูสู่วัดเพลง        1,000,000                    -          1,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
กระตุ้นการท่องเท่ียวในจังหวัด

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 แข่งขั นประกวดพันธ์ุมะพร้าว 40,000           -                  40,000           -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ป่ันจักรยานท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์รอบอ าเภอวัดเพลง

100,000          -                  100,000          -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ร าบวงสรวง การเดินริ วขบวน
แห่ชุมชนวัดเพลง

500,000          -                  500,000          -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 การแสดงดนตรี ศิลปิน และ
การแสดงของนักเรียน

300,000          -                  300,000          -              
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   -กิจกรรมย่อยท่ี 5 การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า
เกษตร และของดี

60,000           -                  60,000           -              

13 กิจกรรมหลัก 14 พัฒนาระบบบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านคา

          256,700                    -             256,700                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาระบบบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดหาคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีใช้จัดซื อ จัดจ้างวัสดุ
 ครุภัณฑ์ ตามระเบียบพัสดุ ส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ติดตาม ประเมินผล

256,700          -                  256,700          -              

14 กิจกรรมหลัก 15 การพัฒนาระบบการให้บริการ
งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโพธาราม

          742,400                    -             742,400                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ให้บริการงานแพทย์แผนไทย

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การพัฒนาระบบการให้บริการ
แพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลโพธาราม

742,400          -                  742,400          -              
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ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ
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ควรสนับสนุน
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

15 กิจกรรมหลัก 16 ออกหน่วยบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเชิงรุกเคล่ือนท่ี 
โรงพยาบาลบ้านโป่ง

          209,800                    -             209,800                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเชิงรุกเคล่ือนท่ี

     กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดหาคุณสมบัติหรือลักษณะ
ของวัสดุ ครุภัณฑ์จัดซื อ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ง
มอบวัสดุ ครุภัณฑ์,ติดตาม ประเมินผล ท่ีใช้ใน
คลินิกการแพทย์แผนไทย

209,800          -                  209,800          -              

12 2. การเสริมสร้างความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจการค้า การบริการ
การท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม 
และบริการท่ีมีมูลค่าสูง

โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง

2 15506000 8250000 7256000

4 กิจกรรมหลัก 1 การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า
วิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี

       4,256,000                    -          4,256,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการจัดแสดงและ
จ าหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีของ
จังหวัดราชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า
วิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี ต่างจังหวัด 
2 ครั ง

3,756,000       -                  3,756,000       
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ประเด็นกำรพัฒนำ
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า
วิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี ในจังหวัด 
1 ครั ง

500,000          -                  500,000          

2 กิจกรรมหลัก 2 จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP และสินค้าชุมชนท่องเท่ียว OTOP จังหวัด
ราชบุรี

       4,000,000          4,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
 OTOP และสินค้าชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนท่องเท่ียว OTOP
 จังหวัดราชบุรีจ านวน 2 ครั ง ณ พื นท่ีบริเวณจังหวัด
ราชบุรี

500,000          500,000            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนท่องเท่ียว OTOP
 จังหวัดราชบุรีจ านวน 2 ครั ง ณ พื นท่ีบริเวณ
ต่างจังหวัด

1,500,000       1,500,000         

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนท่องเท่ียว OTOP
 จังหวัดราชบุรี จ านวน 2 ครั ง ณ พื นท่ีบริเวณ
ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ

2,000,000       2,000,000         
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

3 กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้า
ทอพื นเมืองราชบุรี เพ่ิมมูลค่าสู่ยุค 4.0

       1,000,000          1,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP  ผ้าทอพื นเมืองราชบุรี สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดท าส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื นเมือง และจัดท า 
E-Catalog เผยแพร่บนเว็บไซต์ จ านวน 15ผลิตภัณฑ์

100,000          100,000            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดแสดงผลการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื นเมือง

150,000          150,000            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 OTOP ผ้าทอพื นเมือง ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
สร้างมูลค่าเพ่ิม

750,000          750,000            
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

6 กิจกรรมหลัก 4 การส่งเสริมอาชีพสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนท่ีย่ังยืน

       2,000,000                    -          2,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนท่ีย่ังยืน อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพ เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการส่งเสริมอาชีพ 
จ านวน 10 อ าเภอๆ ละ 20,000 บาท

200,000          200,000          

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ เพ่ือสร้างงานและสร้าง
รายได้ จ านวน 10 อ าเภอๆ ละ 180,000 บาท

1,800,000       1,800,000       

1 กิจกรรมหลัก 5 การขยายช่องทางและเพ่ิมรายได้
ตลาดสินค้าเกษตร  OTOP SMEs Biz club

       3,250,000          3,250,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและขยายช่องทาง
การตลาด และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน และยกระดับสินค้าและ
เพ่ิมรายได้

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้าภายในประเทศ 
จ านวน 3 ครั ง

3,250,000       3,250,000         
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5 กิจกรรมหลัก 6 การจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ดี 
ผลิตภัณฑ์เด่น ในจังหวัดราชบุรี

       1,000,000                    -          1,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการจัดแสดงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ดี และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดราชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดอบรมและพัฒนา
ผู้ประกอบการตลาดออนไลน์

72,000           -                  72,000           

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้าภายในประเทศ

928,000          -                  928,000          

9 2. การเสริมสร้างความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจการค้า การบริการ
การท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม 
และบริการท่ีมีมูลค่าสูง

โครงการพัฒนาการคมนาคม
และโครงสร้างพื นฐานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ

2 249382000 150000000 99382000

15 กิจกรรมหลัก 1 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทางเข้า
อุทยานไทยประจัน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

      22,500,000                    -         22,500,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนเพ่ือการคมนาคม
ขนส่งและการท่องเท่ียว

18 กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก
ทางหลวงหมายเลข 3089 - บ้านหุบพังพาย 
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

      22,500,000                    -         22,500,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนเพ่ือการคมนาคม
ขนส่งและการท่องเท่ียว
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ไม่เห็นควร
สนับสนุน
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2 กิจกรรมหลัก 3 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทางเข้า
ถ  าเขาบินอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

       9,500,000          9,500,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนเพ่ือการคมนาคม
ขนส่งและการท่องเท่ียว

1 กิจกรรมหลัก 4 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก
ทางหลวงหมายเลข 3087 - บ้านหนองแช่เสา 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

      22,500,000         22,500,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนเพ่ือการคมนาคม
ขนส่งและการท่องเท่ียว

3 กิจกรรมหลัก 5 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก
ทางหลวงหมายเลข 3238 - อ าเภอบ้านโป่ง 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

      22,500,000         22,500,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนเพ่ือการคมนาคม
ขนส่งและการท่องเท่ียว

17 กิจกรรมหลัก 6 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก
ทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านสวนป่าน อ าเภอบางแพ
 จังหวัดราชบุรี

      22,500,000                    -         22,500,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนเพ่ือการคมนาคม
ขนส่งและการท่องเท่ียว

4 กิจกรรมหลัก 7 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างก่ิงเดียว (เป็น
ช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102
 ตอน หนองหอย - เตาปูน ระหว่าง กม. 9+242?
กม.23+628 อ าเภอเมือง/โพธาราม จังหวัดราชบุรี

      10,000,000         10,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการลดจุดเส่ียงอันตรายของถนน
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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5 กิจกรรมหลัก 8 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างก่ิงเดียว (เป็น
ช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100
 ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น กม. 0+000 - กม.54+940 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

       5,000,000          5,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการลดจุดเส่ียงอันตรายของถนน
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6 กิจกรรมหลัก 9 ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
น ากลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) 
ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอน 
ห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.85+100- กม.
90+000 อ าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี

      20,500,000         20,500,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนเพ่ือการคมนาคม
ขนส่งและการท่องเท่ียว

7 กิจกรรมหลัก 10 เพ่ิมมาตรฐานทางชั น 1 โดยขยาย
ไหล่ทางข้างละ 2.50 ม.  ทางหลวงหมายเลข 3291 
ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง 
กม.26+682 – กม.28+600  ต าบลเตาปูน อ าเภอ
โพธาราม, ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี

      15,000,000         15,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการลดจุดเส่ียงอันตรายของถนน
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8 กิจกรรมหลัก 11 ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
น ากลับมาใช้ใหม่(Asphalt Hot Mix Recycling) 
ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน
บางแพ-บางหรม ระหว่าง กม.16+409-กม.20+645
 อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

      20,000,000         20,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนเพ่ือการคมนาคม
ขนส่งและการท่องเท่ียว
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16 กิจกรรมหลัก 12 ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 3335 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านสิงห์-
บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.26+682-กม.28+600 อ าเภอ
โพธาราม จังงหวัดราชบุรี

       6,382,000                    -          6,382,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการลดจุดเส่ียงอันตรายของถนน
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง

9 กิจกรรมหลัก 13 เพ่ิมประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง 
ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอน 
หนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.0+000- กม.
18+592 อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

       5,000,000          5,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการลดจุดเส่ียงอันตรายของถนน
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

14 กิจกรรมหลัก 14 เพ่ิมมาตรฐานชั นทางโดยการ
ขยายไหล่ทาง ระยะท่ี 2 หมายเลข 3206 ตอน
ควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง 
กม.65+100 – กม.67+600 อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี

      20,500,000                    -         20,500,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการลดจุดเส่ียงอันตรายของถนน
เส้นทางหลัก เพ่ือความปลอดภัย

10 กิจกรรมหลัก 15 เพ่ิมประสิทธิภาพท่อระบายน  า
โดยการดูดเลน พร้อมซ่อมทางเท้า ทางหลวง
หมายเลข 3649 ตอนควบคุม 0100 ตอนเล่ียงเมือง
ราชบุรี ในเขตต าบลโคกหม้อ ต าบลพงสวาย ต าบล
หน้าเมือง ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี

       5,000,000          5,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากน  าท่วมขังบนผิวจราจร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของท่อระบายน  าและลด
การน  าท่วมขังเม่ือฝนตกหนัก
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11 กิจกรรมหลัก 16 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างก่ิงเดียว 
(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 
0100 ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.
0+000- กม.12+259 อ าเภอโพธาราม อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี

       5,000,000          5,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการลดจุดเส่ียงอันตรายของถนน
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

13 กิจกรรมหลัก 17 เพ่ิมประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง 
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอน สระ
กระเทียม - คลองอีจาง ระหว่าง กม.67+334- กม.
79+851 อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี

      10,000,000         10,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการลดจุดเส่ียงอันตรายของถนน
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

12 กิจกรรมหลัก 18 ติดตั งไฟสัญญาณเตือน 
FLASHING บริเวณจุดอันตราย สายทางในความ
ควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี

       5,000,000                    -          5,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการลดจุดเส่ียงอันตรายของถนน
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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13 3. การพัฒนาคุณภาพประชาชน
 และความม่ันคงในคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการราชบุรีเมืองวิถี
พอเพียงท่ีย่ังยืน

5 821700 500000 321700

1 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดราชบุรี

          500,000             500,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

372,300          372,300            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ประกวดการต่อยอดผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย

127,700          127,700            -                -              
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

2 กิจกรรมหลัก 2 สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างย่ังยืน

          321,700                    -             321,700                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและสืบสานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานจากปีท่ีผ่านมา
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
วางแผนพัฒนาและจัดท าโครงการ เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติ
   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดท าเอกสารคู่มือการ
ด าเนินงาน
   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 ขับเคล่ือนการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
   -กิจกรรมย่อยท่ี 5 นิเทศติดตามการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา
   -กิจกรรมย่อยท่ี 6 ประกวดแข่งขันโรงเรียน
ต้นแบบอาชีพ
   -กิจกรรมย่อยท่ี 7 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนแนวทางความส าเร็จ
   -กิจกรรมย่อยท่ี 8 สรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผล

321,700          -                  321,700          -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
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(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
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งบประมำณท่ี
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กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

11 3. การพัฒนาคุณภาพประชาชน
 และความม่ันคงในคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการพัฒนาประชาชน
คุณภาพอนาคตราชบุรี

3 9642400 6878900 1763500 1000000

6 กิจกรรมหลัก 1 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม           969,000                    -             969,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ
นักเรียน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ฝึกทักษะเร่ืองระเบียบแถว 
ความมีวินัย ความส่ือสัตย์ ให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติด ทะเลาะวิวาท

969,000          -                  969,000          -              
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8 กิจกรรมหลัก 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ
ปัญญาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

       1,000,000                    -                    -        1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดท าหลักสูตรและส่ือการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
-การอบรม/การพัฒนาครูผู้สอน“การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติวิชาและการ
ประเมินผล” เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุ
ปัญญาและทักษะการเรียนรู้
-การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
-การประเมินพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคล

1,000,000       -                  -                1,000,000     

4 กิจกรรมหลัก 3 ค่ายทักษะชีวิต           220,000             220,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ค่ายทักษะชีวิต 220,000          220,000            -                -              
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5 กิจกรรมหลัก 4 สร้างเสริมสมรรถนะอาชีพสู่ผู้เรียน           321,700                    -             321,700                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการสร้างเสริมสมรรถนะอาชีพสู่
ผู้เรียน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดท าเอกสารคู่มือการ
ด าเนินงาน
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ขับเคล่ือนการสร้างเสริม
สมรรถนะอาชีพสู่ผู้เรียน
   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ประกวดแข่งขันโรงเรียน
ต้นแบบอาชีพ

321,700          -                  321,700          -              

2 กิจกรรมหลัก 5 มหกรรมเปิดโลกอาชีพ 4.0 
อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

       1,869,600          1,869,600                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประกวดส่ิงประดิษฐ์อาชีวะ 4.0 357,300          357,300            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 อาชีวะบริการวิชาชีพศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน 
fix it center

119,800          119,800            
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
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ควรสนับสนุน
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ความร่วมมือการศึกษาแบบทวิศึกษา-ทวิภาคี และ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

306,700          306,700            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 อาชีวะบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
108 อาชีพ

519,600          519,600            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 5 แนะแนวการศึกษาอาชีพ
อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

566,200          566,200            

3 กิจกรรมหลัก 6 เสริมสร้างการรับรู้กฎหมายแก่ชุมชน           289,300             289,300                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้างการรับรู้กฎหมายแก่
ชุมชน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 289,300          289,300            -                -              
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ประเด็นกำรพัฒนำ
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ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

1 กิจกรรมหลัก 7 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด จังหวัดราชบุรี

       4,500,000          4,500,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด

9,800             9,800               -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ประชุมคณะท างานและพัฒนา
เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน

14,100           14,100             -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก
ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดราชบุรี

215,800          215,800            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 ประกวดและพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอล

288,100          288,100            

   -กิจกรรมย่อย 5 ประกวดและพัฒนาศักยภาพ
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับดีเด่น

1,368,200       1,368,200         
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ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3
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   -กิจกรรมย่อยท่ี 6 อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
 (TO BE NUMBER ONE CAMP 4) จังหวัดราชบุรี

349,200          349,200            

   -กิจกรรมย่อย 7 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี ยง
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

294,300          294,300            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 8 น าสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
 ศึกษาดูงานชมรมท่ีมีผลงานระดับประเทศ

228,900          228,900            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 9 จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียน
การด าเนินงานภายในจังหวัดราชบุรี

11,200           11,200             

   -กิจกรรมย่อยท่ี 10 สนับสนุนพัฒนาการ
ด าเนินงานอ าเภอทูบีนัมเบอร์วัน

300,000          300,000            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 11 รับการประเมินผลงานระดับ
พื นท่ีของจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน

40,000           40,000             
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   -กิจกรรมย่อยท่ี 12 การอบรมเยาวชนโครงการ 
คนหลังเลนส์ ตอนส่ือสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด

286,800          286,800            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 13 การประกวดทูบีนัมเบอร์วัน
ทีนแดนซ์เซอร์ไซส์

333,700          333,700            

   -กิจกรรมย่อยท่ี 14 สนับสนุนให้แกนน าชมรมเข้า
รับการอบรมในแคมป์ระดับประเทศ

35,000           35,000             

   -กิจกรรมย่อยท่ี 15 การประกวดวงดนตรี ทูบีนัม
เบอร์วัน

82,300           82,300             

   -กิจกรรมย่อยท่ี 16 การรณรงค์สร้างกระแส
โครงการ โดยการจัดท าส่ือ ป้ายประชาสัมพันธ์

30,000           30,000             

   -กิจกรรมย่อยท่ี 17 อบรมสัมมนาอาสาสมัคร
แกนน าศูนย์เพ่ือนใจทูบีนัมเบอร์วัน

224,800          224,800            
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   -กิจกรรมย่อยท่ี 18 ประชุมแลกเปล่ียนเรียน
เรียนรู้เครือข่ายภายนอกจังหวัด

302,300          302,300            -                

   -กิจกรรมย่อยท่ี 19 โครงการ KIDs Creative 85,500           85,500             -                

7 กิจกรรมหลัก 8 “จิตอาสา  ต้านภัยยาเสพติด”           472,800                    -             472,800                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท าจิตอาสาให้กับ
เด็กและเยาวชน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมทักษะการปฏิเสธยา
เสพติด และการใช้ชีวิตในสังคมของเด็กวัยรุ่น รณ
รงณ์สร้างจิตส านึก จิตอาสา ให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

472,800          -                  472,800          -              
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6 3. การพัฒนาคุณภาพประชาชน
 และความม่ันคงในคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการลดความเล่ือมล  า ไม่ทิ ง
ใครไว้ด้านหลัง

4 20170100 6122500 14047600

1 กิจกรรมหลัก 1 ช่างอาสาชุมชน พัฒนาท่ีอยู่อาศัย
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

       3,282,500          3,282,500                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดอบรมวิชาชีพช่างไม้/ช่าง
ก่อสร้างแก่อาสาสมัคร

116,000          116,000            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ
ช่างอาสาท่ีได้รับอบรมออกให้บริการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนท่ี
อย่าศัยไม่ม่ันคงแข็งแรง

3,166,500       3,166,500         -                -              
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5 กิจกรรมหลัก 2 การจัดตั งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก
ในระดับพื นท่ีจังหวัดราชบุรี

          325,000                    -             325,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
คุ้มครองเด็กในพื นท่ี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีในการคุ้มครองเด็กในระดับต าบล

182,500          -                  182,500          -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดอบรมหลักสูตรวิทยากร
แกนน าเพ่ือพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในต าบล

67,500           -                  67,500           -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ 75,000           -                  75,000           -              

6 กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในจังหวัดราชบุรี

       6,530,500                    -          6,530,500                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในจังหวัดราชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมหลักสูตรอาสากู้ชีพใหม่ 
จ านวน 100 คน (หลักสูตร 40 ช่ัวโมง)

326,800          -                  326,800          -              
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   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมหลักสูตรกู้ชีพขั นพื นฐาน
และช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการแพทย์ขั นสูง จ านวน 40 
คน (หลักสูตร 110 ช่ัวโมง)

331,600          -                  331,600          -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
     -จัดซื อเคร่ืองป๊ัมหัวใจอัตโนมัติในรถกู้ชีพขั นสูง
จ านวน 5 เคร่ือง ได้แก่ รพ.บ้านโป่ง/รพ.โพธาราม/
รพ.ด าเนินสะดวก/รพ.จอมบึง/รพ.บ้านคา จ านวน
เงิน 5,000,000 บาท

5,872,100       -                  5,872,100       -              

4 กิจกรรมหลัก 4 ส่งเสริมการด าเนินงานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น

       1,192,100                    -          1,192,100                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมชี แจงและก ากับติดตาม
งาน/ถอดบทเรียน

20,100           -                  20,100           -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 สนับสนุนการส่งเสริม Health 
Literacy For Teen จ านวน 10 อ าเภอ

1,079,400       -                  1,079,400       -              
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   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาศักยภาพครูการสอน
เร่ืองเพศศึกษา ทักษะชีวิต และการคุมก าเนิดท่ี
เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น

92,600           -                  92,600           -              

3 กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาระบบการแพทย์ส่ือสาร
ทางไกลในจังหวัดราชบุรี  (Tele-medicine)

       6,000,000                    -          6,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาระบบการแพทย์ส่ือสาร
ทางไกลในจังหวัดราชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดซื อและวางระบบการ
ส่ือสารทางไกลให้กับรถพยาบาลขั นสูง 4 
โรงพยาบาล และให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ
จังหวัดราชบุรี (รพ.ราชบุรี รพ.บ้านโป่ง รพ.โพธาราม
 รพ.ด าเนินสะดวก)

6,000,000       -                  6,000,000       -              
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2 กิจกรรมหลัก 6 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       2,840,000          2,840,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและปัญหาความ
เดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้วยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ลงพื นท่ีเพ่ือรับทราบความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน (ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา)
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัยได้
มีท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคง และปลอดภัย
  -กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
สร้างรายได้ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และ
แนวทางการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ประชาชน
  -กิจกรรมย่อยท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และยากไร้ ด้วยการดูแลสุขภาพและมอบ
เคร่ืองอุปโภคบริโภคเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวัน

2,840,000       2,840,000         -                -              
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งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

8 4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน

โครงการเสริมสร้างความอุดม
สมบูรณ์ระบบนิเวศน์ของ
จังหวัดราชบุรี

5 48483800 25483500 23000300

2 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าท่ี 3 
(ประทับช้าง) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติด้าน
สัตว์ป่า

      24,485,200         24,485,200                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างอาคารต้อนรับ
นักท่องเท่ียว  1 หลัง

2,891,000       2,891,000         -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างโรงให้อาหารสัตว์ 
จ านวน 4 หลัง

770,000          770,000            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างห้องสุขา จ านวน 2 
หลัง (10 ห้อง)

930,000          930,000            -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 4 ก่อสร้างหอพักน  า จ านวน 2 
หลัง

424,000          424,000            -                -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปรับปรุงถนนพร้อมลานจอดรถ 6,434,000       6,434,000         -                -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 6 ก่อสร้างและปรับปรุงสถานท่ี
เลี ยงสัตว์ในศูนย์ฯ

13,036,200      13,036,200        -                -              

1 กิจกรรมหลัก 2 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้านสัตว์ป่า (ลิงแสม) นอกพื นท่ีป่า
อนุรักษ์ ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562

          998,300             998,300                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้านสัตว์ป่าและการรบกวนของลิง
 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การด าเนินการท าหมันลิงใน
พื นท่ีเป้าหมาย

998,300          998,300            -                -              

4 กิจกรรมหลัก 3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน  า แม่กลอง
 สาขาล าภาชี

          500,300                    -             500,300                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งน  า 
การจัดท าแนวกันไฟ

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดท าแนวกันไฟ 102,800          -                  102,800          -              
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ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 การปลูกและบ ารุงแปลงหวาย 70,000           -                  70,000           -              

   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 การเพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก 
และเพราะช าหญ้าแฝก

327,500          -                  327,500          -              

3 กิจกรรมหลัก 4 ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน  าพร้อมท า
การปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสถานท่ีออกก าลัง
กายบริเวณแม่น  าแม่กลอง (สายเก่า)

      22,500,000                    -         22,500,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือเป็น
สถานท่ีออกก าลังกายและแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
ต าบลคุ้งพยอม จ านวน 1 แห่ง

22,500,000      -                  22,500,000      -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

7 4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน

โครงการการบริหารจัดการน  าท่ี
สมดุลและย่ังยืน

5 57720700 18200000 39520700

17 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
น  าตกไทยประจัน

       4,871,700                    -          4,871,700                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว

9 กิจกรรมหลัก 2 สร้างห้องน  า ห้องสุขา ส าหรับชาย-
หญิง บริเวณส านักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขา
ประทับช้าง

       1,221,000                    -          1,221,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว

1 กิจกรรมหลัก 3 ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยพุเกตุ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ 11 ต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

       2,000,000          2,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร

2 กิจกรรมหลัก 4 ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยพุกรูด 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ 4 ต าบลยางหัก 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

       2,000,000          2,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร
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ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร
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ควรสนับสนุน
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กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

3 กิจกรรมหลัก 5 ขุดลอกอ่างเก็บน  าบ้านไทยประจัน 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ 5 ต าบลยางหัก 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

       2,000,000          2,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร

4 กิจกรรมหลัก 6 ขุดลอกอ่างเก็บน  าหนองน  าแดง 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ 13 ต าบลรางบัว 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

       2,000,000          2,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร

5 กิจกรรมหลัก 7 ขุดลอกอ่างเก็บน  าบ้านรางม่วง 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ 5 ต าบลจอมบึง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

       1,500,000          1,500,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร

6 กิจกรรมหลัก 8 ขุดลอกอ่างเก็บน  าบ้านทุ่งเหียง 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ 7 ต าบลด่านทับ
ตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

       2,500,000          2,500,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

10 กิจกรรมหลัก 9 ขุดลอกฝายทดน  าห้วยคลุม 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ 5 ต าบลสวนผึ ง 
อ าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี

          495,000                    -             495,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร

11 กิจกรรมหลัก 10 ขุดลอกฝายทดน  าหนองตาดั ง 
หมู่ 6 ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี

          480,000                    -             480,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร

12 กิจกรรมหลัก 11 ขุดลอกฝายทดน  าห้วยบ่อหวี หมู่ 
4 ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี

          485,000                    -             485,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร

13 กิจกรรมหลัก 12 ขุดลอกฝายทดน  าพุเหม็น หมู่ 3 
ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี

          490,000                    -             490,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร

14 กิจกรรมหลัก 13 ขุดลอกฝายทดน  าบ่อคลึง หมู่ 7 
ต าบลสวนผึ ง อ าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี

          478,000                    -             478,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร

7 กิจกรรมหลัก 14 ขุดลอกอ่างเก็บน  าบ้านล าพะ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ 7,11 ต าบลบ้านคา
 อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

       1,200,000          1,200,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร
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ไม่เห็นควร
สนับสนุน
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

15 กิจกรรมหลัก 15 ขุดลอกฝายทดน  าบ้านใหม่ หมู่ 4 
ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

          500,000                    -             500,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร

16 กิจกรรมหลัก 16 ขุดลอกฝายทดน  าบ้านคา หมู่ 1 
ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

          500,000                    -             500,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการน  าและแก้ไข
ปัญหาน  าแล้ง เพ่ือการเกษตร

18 กิจกรรมหลัก 17 งานท่อระบายน  ากลางคลองราง
กรด กม.0+050 หมู่ 4 ต าบลพิกุลทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี

       5,000,000                    -          5,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหาน  าท่วม ในพื นท่ี

8 กิจกรรมหลัก 18 งานท่อระบายน  าคลองระบายน  า 
1 ซ้าย สายใหญ่บางป่า กม.2+000 (ฝ่ังซ้าย) หมู่ 1 
ต าบลพิกุลทอง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

       5,000,000          5,000,000                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหาน  าท่วมในพื นท่ี

20 กิจกรรมหลัก 19 งานท่อระบายน  ากลางคลองราง
จิก กม.1+800 หมู่ 2 ต าบลพิกุลทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

       5,000,000                    -          5,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหาน  าท่วม ในพื นท่ี

21 กิจกรรมหลัก 20 งานท่อระบายน  า คลองฝร่ัง กม.
5+000 (ฝ่ังซ้าย) หมู่ 1 ต าบลพิกุลทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี

       5,000,000                    -          5,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหาน  าท่วม ในพื นท่ี
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

19 กิจกรรมหลัก 21 งานสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า
วัดอัมพวัน หมู่ 4 ต าบลบางป่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี

      15,000,000                    -         15,000,000                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหาน  าแล้งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น  า

14 4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน

โครงการพัฒนานิเวศเมืองท่ีย่ังยืน 5 11945600 384300 10402300 1159000

5 กิจกรรมหลัก 1 ปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์ 
บริเวณรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง

       2,060,500                    -          2,060,500                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์ 
บริเวณรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 
(ปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน  า)

2,060,500       -                  2,060,500       -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
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สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

1 กิจกรรมหลัก 2 ศูนย์ผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น  าเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตในแหล่งน  าสาธารณะในพื นท่ีตามแนว
ชายแดน

          384,300             384,300                  -                  -   เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งน  า
การอบรมเกษตรให้ความรู้เก่ียวกับการเพาะลูก
พันธ์ุสัตว์น  าและเพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ผลิตลูกพันธ์ุปลาน  าจืด พร้อม
ปล่อยในแหล่งน  าธรรมชาติและแจกจ่ายให้แก่
ประชาชนท่ัวไป

384,300          384,300            -                -              

4 กิจกรรมหลัก 3 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น  าโดยชุมชนมีส่วนร่วม

       2,367,300                    -          2,367,300                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงินเน่ืองจากเป็น
การส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งน  าและการเพ่ิม
ทรัพยากรสัตว์น  าในแหล่งน  าชุมชน

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้มีความรู้ด้านกฎหมายประมงและระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดตั งกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น  า
   -กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดหาพันธ์ุสัตว์น  าและปล่อย
พันธ์สัตว์น  าในแหล่งน  าธรรมชาติ

2,367,300       -                  2,367,300       -              
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดรำชบุรี

2 กิจกรรมหลัก 4 ฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาย่ีสกไทย
ในแม่น  าแม่กลองจังหวัดราชบุรี

          400,000                    -                    -           400,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการปล่อยพันธ์ุปลาในแม่น  าแม่กลอง

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ผลิตพันธ์ุปลาย่ีสกไทย
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ปล่อยพันธ์ุปลาย่ีสกไทยท่ีผลิต
ลงในแหล่งน  าธรรมชาติและแจกจ่ายให้ประชาชน
ท่ัวไป

400,000          -                  -                400,000        

6 กิจกรรมหลัก 5 เพ่ิมผลผลิตพันธ์ุปลาน  าจืดของไทย
ในแม่น  าแม่กลอง

          759,000                    -                    -           759,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการปล่อยพันธ์ุปลาในแม่น  าแม่กลอง

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ผลิตพันธ์ุปลาน  าจืด
   -กิจกรรมย่อยท่ี 2 ปล่อยพันธ์ุปลาน  าจืดท่ีผลิตลง
ในแหล่งน  าธรรมชาติ

759,000          -                  -                759,000        

7 กิจกรรมหลัก 6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล าห้วยพุพลับ หมู่ท่ี 15
 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

       2,978,800                    -          2,978,800                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์
แหล่งน  า และฟ้ืนฟูแหล่งน  า

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ขุดลอกล าห้วย พร้อมก่อสร้าง
ฝายชะลอน  าล าห้วยพุพลับ หมู่ท่ี 15 ต าบลทุ่งหลวง
 อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

2,978,800       -                  2,978,800       -              

รำชบุรี   61/62



 
ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 

ประเด็นกำรพัฒนำ

 

ช่ือชุดโครงกำร

 

กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ

(บำท)

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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8 กิจกรรมหลัก 7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  า หมู่ท่ี 8 
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

       2,120,200                    -          2,120,200                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์
แหล่งน  า

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ขุดลอกล าห้วย พร้อมก่อสร้าง
ฝายชะลอน  า
ล าห้วย หมู่ท่ี 8 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี

2,120,200       -                  2,120,200       -              

3 กิจกรรมหลัก 8 เฝ้าระวังคุณภาพน  าคูคลองสาขาใน
จังหวัดราชบุรี

          875,500                    -             875,500                -   เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์
แหล่งน  า

   -กิจกรรมย่อยท่ี 1 ตรวจวัดคุณภาพน  าในแหล่งน  า
ธรรมชาติท่ีก าหนด

875,500          -                  875,500          -              

                               9000000 9000000

499,667,200   267,800,500     222,707,700   9,159,000    รวมท้ังส้ิน

    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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หน่วย : บาท

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

2             4,301,200                       -   

            1,372,800           10,996,500

1               830,000 1               709,500

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

          71,963,000           32,140,000

1             2,322,000                       -   

          11,036,000                       -   

14 419,618,000       9 283,947,000 4 91,825,000         1 43,846,000         

10,000,000         10,000,000         

14 429,618,000       9 293,947,000       4 91,825,000         1 43,846,000         
หมายเหตุ :  การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดกาญจนบุรี 288,862,100 บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

5
ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
การค้าชายแดน

          94,152,000

3 43,858,000          2           30,500,000

รวม 5 ประเด็นกำรพัฒนำ

        151,633,800

4 ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามอัตลักษณ์ และการท่องเท่ียวคุณภาพ 2 198,255,000        2

3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 2 151,633,800        2

                      -   

1
เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และ
มีสุขภาวะท่ีดี

5           24,331,700 3             7,661,200

2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 2             1,539,500

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี 

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ

โครงกำรท่ีเสนอใช้
งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุน
งบประมำณภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรองวงเงิน

ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

กำญจนบุรี
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10 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคม
แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมี
สุขภาวะท่ีดี

โครงการพัฒนาการให้บริการ
สาธารณะและสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจรและท่ัวถึง

4 1,900,000       -                  1,900,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมผู้ต้ังครรภ์ 
ให้ความรู้การต้ังครรภ์อย่างมีคุณภาพ จนถึงการ
เล้ียงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

1 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ Kanchanaburi 
Smart Child 4.0

1,900,000       -                  1,900,000       -              

   กิจกรรมย่อย 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดต้ัง 
"ศูนย์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคน
ช่างปฐมวัยจังหวัดกาญจนบุรี" 

7,000             -                  7,000             -              

   กิจกรรมย่อย 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพคนช่วงปฐมวัย "ชุมชนคุณแม่เมืองกาญจน์" 

500,000          -                  500,000          -              

   กิจกรรมย่อย 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้าง
เครือข่ายการขับเคล่ือนการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาศักยภาพคนช่วงปฐมวัยจังหวัดกาญจนบุรี 

14,000           -                  14,000           -              

   กิจกรรมย่อย 4 ฝึกอบรม สร้างแกนน าการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

1,261,600       -                  1,261,600       -              

   กิจกรรมย่อย 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความ
ต่ืนตัวและคุณแม่ต้นแบบในการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 

117,400          -                  117,400          -              
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6 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคม
แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมี
สุขภาวะท่ีดี

โครงการสร้างพ้ืนท่ีการมีส่วน
ร่วมเพ่ือการแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์

4 5,073,000       4,000,000         441,800          631,200        

2 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมเติมทักษะชีวิตใส 1,073,000       -                  441,800          631,200        เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1,2,4,5,6 เน่ืองจากเป็นการ
ส่งเสริมให้ความรู้ประชากรวัยเรียน/วัยรุ่น 
ป้องกันการต้ังครรภ์ท่ียังไม่พร้อม 
ไม่เห็นควรสนับสนุน
กิจกรรมย่อยท่ี 3 เน่ืองจากเป็นการอบรม
บุคลากรของรัฐซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

   กิจกรรมย่อย 1 ประชุมคณะกรรมการ วาง
แผนการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

48,000           -                  48,000           -              

   กิจกรรมย่อย 2 ประชุมคณะกรรมการ จัดท า
หลักสูตรการอบรมเพ่ิมทักษะชีวิตวัยใส 

75,800           -                  75,800           -              

   กิจกรรมย่อย 3 ประชุมคณะท างาน/จัดอบรม 
การให้ความรู้แก่ประชากรวัยเรียน/วัยรุ่น(ช่วงอายุ 
11-20 ปี) ในจังหวัดกาญจนบุรี เก่ียวกับทักษะชีวิต
ในวัยรุ่นเพ่ือเกิดสุขภาวะท่ีปลอดภัยป้องกันการ
ต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม 

631,200          -                  -                631,200        

   กิจกรรมย่อย 4 ประชุมช้ีแจงการจัดต้ังชมรม/
ศูนย์วัยใสในสถานศึกษาและชุมชน 

99,000           -                  99,000           -              
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   กิจกรรมย่อย 5 ประชุมคณะท างาน/จัดงาน
ประกวดรณรงค์ป้องกันการต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อมในวัย
เรียน/วัยรุ่น 

147,000          -                  147,000          -              

   กิจกรรมย่อย 6 ติดตามและประเมินทักษะชีวิต
ประชากรวัยเรียน/วัยรุ่น(อายุ 11-20 ปี) ท่ีเข้าร่วม
โครงการ

72,000           -                  72,000           -              

1 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬาเพ่ือการมีสุขภาพกายใจท่ีดี

4,000,000       4,000,000         -                -              เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของ
ประชาชน

   กิจกรรมย่อย 1 สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

500,000          500,000            -                -              

   กิจกรรมย่อย 2 จัดการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี

1,000,000       1,000,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 3 สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ คร้ังท่ี 48 

2,500,000       2,500,000         -                -              
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8 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคม
แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมี
สุขภาวะท่ีดี

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

4 4,287,800       3,261,000         931,000          95,800         

1 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุ พิการ และผู้ด้อยโอกาส

3,261,000       3,261,000         -                -              เห็นสมควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการสร้างอาชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

   กิจกรรมย่อยท่ี 1 ต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ

1,179,800       1,179,800         -                -              

   กิจกรรมย่อย 2 ประชาสัมพันธ์และพิจารณคัด
กรองรับสมัครและคัดกรองผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือจัดต้ังกลุ่มอบรมอาชีพ 

236,000          236,000            -                -              

   กิจกรรมย่อย 3 อบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

972,200          972,200            -                -              

   กิจกรรมย่อย 4 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

750,000          750,000            -                -              

   กิจกรรมย่อย 5 ติดตามประเมินผล 123,000          123,000            -                -              
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2 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมนวัตวิถีชุมชนสร้างสุข 1,026,800       -                  931,000          95,800         เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
กิจกรรมย่อยท่ี 3,4,5,6,7 เน่ืองจากเป็นการ
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
ไม่เห็นควรสนับสนุน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1,2 เน่ืองจากเป็นการอบรม
บุคลากรของรัฐซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
(ย่อย 1 อบรมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จ านวน 100
 คน/ย่อย 2 สช.ของ คปสอ. 390 คน)

   กิจกรรมย่อย 1 จัดต้ังคณะท างาน/อบรมพัฒนา
กลไกระดับจังหวัด 

21,700           -                  -                21,700         

   กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเล้ียงระดับ
อ าเภอฯ 

74,100           -                  -                74,100         

   กิจกรรมย่อย 3 ประชาสัมพันธ์/คัดเลือกและ
แต่งต้ังทีม/อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายระดับ
ต าบล อปท.เครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนท่ี และแกนน า
ชุมชน 

296,400          -                  296,400          -              

   กิจกรรมย่อย 4 ค้นหาและคัดเลือก/อบรม
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเตรียมตัวและเตรียม
ความพร้อมเป็นผู้สูงวัยท่ีมีคุณภาพในสังคมแก่กลุ่ม
วัยท างาน 

148,200          -                  148,200          -              
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กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

   กิจกรรมย่อย 5 ค้นหาและคัดเลือก/เสริมสร้าง
ทักษะและการเรียนรู้ของกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน
ให้มีความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพและเรียนรู้การ
ดูแล 

123,500          -                  123,500          -              

   กิจกรรมย่อย 6 เย่ียมเสริมพลังในต าบลเป้าหมาย 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานการ
สร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ 

172,900          -                  172,900          -              

   กิจกรรมย่อย 7 มหกรรมเวที “นวัตวิถีชุมชน
สร้างสุข..เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย จังหวัด
กาญจนบุรี

190,000          -                  190,000          -              

14 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคม
แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมี
สุขภาวะท่ีดี

โครงการส่งเสริมและต่อยอด
โครงการตามพระราชด าริ

4 11,801,200      -                  2,401,200       9,400,000     

1 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมเยาวชนไทย ห่างไกลยา
เสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปี 2565 

2,401,200       -                  2,401,200       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงืน 
เน่ืองจากเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

   กิจกรรมย่อย 1 แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน 
ชมรม  TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ

83,000           -                  83,000           -              
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ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

   กิจกรรมย่อย 2 จัดแข่งขัน TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP จังหวัด/ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันตก/ประเทศ 

209,000          -                  209,000          -              

   กิจกรรมย่อย 3 คัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
 TO BE NUMBER ONE IDOL 

54,000           -                  54,000           -              

   กิจกรรมย่อย 4 สนับสนุนและส่งเสริมการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก/ระดับประเทศ 

147,000          -                  147,000          -              

   กิจกรรมย่อย 5 สนับสนุนและส่งเสริมการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก/ระดับประเทศ 

480,000          -                  480,000          -              

   กิจกรรมย่อย 6 จัดประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับอ าเภอ 

67,000           -                  67,000           -              

   กิจกรรมย่อย 7 พัฒนาแกนน าเยาวชน TO BE 
NUMBER ONE

220,000          -                  220,000          -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

   กิจกรรมย่อย 8 แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

180,000          -                  180,000          -              

   -กิจกรรมย่อย 9 จัดมหกรรมรวมพลเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ชาว
จังหวัดกาญจนบุรี 

961,200          -                  961,200          -              

2 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดแยก
เมล็ดพันธ์ุประกอบครุภัณฑ์โครงการทหารพันธ์ุดี
ตามแนวพระราชด าริ

1,600,000       -                  -                1,600,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างในพ้ืนท่ีส่วนราชการ 
(ครุภัณฑ์เคร่ืองบรรจุแนวต้ังซีล และก่อสร้าง
อาคารคัดแยกเมล็ดพันธ์ุ ขนาด 9.50*17.50 
เมตร)

3 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมก่อสร้างท่ีพักทหารพันธ์ุดี 
โครงการทหารพันธ์ุดีตามแนวพระราชด าริ

2,700,000       -                  -                2,700,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างในพ้ืนท่ีส่วนราชการ 
(อาคารท่ีพัก จ านวน 1 หลัง ขนาด 10*30 เมตร)

4 กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์โครงการทหารพันธ์ุดีมณฑลทหารบกท่ี
 17 ตามแนวพระราชด าริ

3,400,000       -                  -                3,400,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างในพ้ืนท่ีส่วนราชการ 
(อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 
1 หลัง ขนาด 12.60*25.60 เมตร)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

5 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมก่อสร้างส านักงาน
โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารลบกท่ี 17 ตาม
แนวพระราชด าริ

1,700,000       -                  -                1,700,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างในพ้ืนท่ีส่วนราชการ 
(อาคารส านักงาน ขนาด 11.60*15.60 เมตร)

9 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคม
แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมี
สุขภาวะท่ีดี

โครงการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมด้านสังคมของภาครัฐ
และประชาชน

4 1,269,700       400,200            -                869,500        

3 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

300,000          -                  -                300,000        ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 
ควรใช้งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ

   กิจกรรมย่อย 1 การติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 1,500 แบบ

150,000          -                  -                150,000        

   กิจกรรมย่อย 2 สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 400 เล่ม 

150,000          -                  -                150,000        
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ประเด็นกำรพัฒนำ
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(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร
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งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

1 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย
และความสงบสุขในชุมชนแบบทีมบูรณาการ

400,200          400,200            -                -              เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย กับประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม

   กิจกรรมย่อย 1 ให้ความรู้ด้านกฏหมายท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการป้องกันอาชญากรรมแบบ
ทีมบูรณาการ 

400,200          400,200            -                -              

2 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมสร้างความยุติธรรม น า
ความรู้สู่ชุมชน

569,500          -                  -                569,500        ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการอบรมบุคลากรของรัฐซ่ึงไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ (คณะกรรมการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม)

11 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การจัดการส่ิงแวดล้อม

4 830,000          -                  830,000          -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการปนเป้ือน
สารตะก่ัว

1 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมเฝ้าระวัง คัดกรอง และ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ปนเป้ือนสารตะก่ัวหมู่บ้านคลิต้ี ปีงบประมาณ 2565

830,000          -                  830,000          -              

   กิจกรรมย่อย 1 จัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์/วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจหาปริมาณสารตะก่ัวใน
เลือด ประชาชน กลุ่มเส่ียงในพ้ืนท่ีหมู่บ้านคลิต้ีบน 
หมู่บ้านคลิต้ีล่าง 

400,000          -                  400,000          -              
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

   กิจกรรมย่อย 2 ส่ือสารความเส่ียงให้ข้อมูลสุขภาพ
 และค าแนะน าการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องเพ่ือป้องกัน
การรับสารตะก่ัวเข้าสู่ร่างกายกับประชาชนกลุ่ม
เส่ียงหมู่บ้านคลิต้ีบน หมู่บ้านคลิต้ีล่าง

172,000          -                  172,000          -              

   กิจกรรมย่อย 3 อบรมนักเรียนเพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันการรับสารตะก่ัว
เข้าสู่ร่างกาย 

138,000          -                  138,000          -              

   กิจกรรมย่อย 4 อบรมบุคลากรทางสาธารณสุข
และบุคลากรทางการศึกษาเร่ือง การพัฒนา EQ, IQ 
เด็กวัยเรียน 

30,000           -                  30,000           -              

   กิจกรรมย่อย 5 ตรวจวิเคราะห์และทดสอบ
คุณภาพน้ า/เฝ้าระวังด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
หมู่บ้านคลิต้ีบน หมู่บ้านคลิต้ีล่าง 

90,000           -                  90,000           -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

12 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียม
ความพร้อมรองรับการเกิดภัย
พิบัติท้ังจากธรรมชาติและมนุษย์

4 709,500          -                  -                709,500        ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 
จัดท าหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากร

1 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรีตามแนวพระราชด าริ

709,500          -                  -                709,500        

   กิจกรรมย่อย 1 การประชุมคณะกรรมการยกร่าง
หลักสูตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีตามแนวพระราชด าริ

43,500           -                  -                43,500         

   กิจกรรมย่อย 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีตามแนวพระราชด าริ 

60,500           -                  -                60,500         

   กิจกรรมย่อย 3 การจัดวิพากษ์หลักสูตรการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรีตามแนวพระราชด าริ 

56,000           -                  -                56,000         

   กิจกรรมย่อย 4 การประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้อง ช้ีแจง
ราย ละเอียดของหลักสูตรและแนวทางการน า
หลักสูตรไปใช้ 

124,500          -                  -                124,500        
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

   กิจกรรมย่อย 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาครู ผู้สอน เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยง ส่ือและ
นวัตกรรม 

177,500          -                  -                177,500        

   กิจกรรมย่อย 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
ศึกษานิเทศก์ การจัดท าเคร่ืองมือการนิเทศก์ติดตาม 

150,000          -                  -                150,000        

   กิจกรรมย่อย 7 การประชุมผู้บริหาร ครูผู้สอน 
ศึกษานิเทศก์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้หลังได้น า
หลักสูตรไปใช้ ในสถานศึกษา

65,500           -                  -                65,500         

   กิจกรรมย่อย 8 การถอดบทเรียนการน าหลักสูตร
ไปใช้และเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์
ย่ิงข้ึน 

32,000           -                  -                32,000         
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

1 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจร

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและ
บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ
ตามความเหมาะสม

4 140,000,000    140,000,000      -                -              เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค
 - บริโภค ของราษฎรในพ้ืนท่ี

1 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมระบบส่งน้ าบ้านช่อง
กะเหร่ียงถึงบ้านทุ่งนาคราช ระยะ 2
- ก่อสร้างระบบส่งน้ าบ้านช่องกะเหร่ียงถึงบ้านทุ่ง
นาคราช ระยะ 2 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 งานท่อส่งน้ า 1 แห่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 
มม. ยาว 1,540 เมตร 

20,000,000      20,000,000        -                -              

2 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมก่อสร้างฝายทดน้ าห้วยตา
ม่ันตอนบน พร้อมขุดลอกล าห้วย ต าบลหนองโสน 
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
- ก่อสร้างฝายทดน้ าห้วยตาม่ันตอนบน พร้อมขุด
ลอกล าห้วย จ านวน 1 แห่ง ขนาด กว้าง 20 เมตร 
สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร ก าแพงสูง 4.5 เมตร
 สถานด าเนินการ ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี

15,000,000      15,000,000        -                -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

3 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมก่อสร้างฝายทดน้ าหินเหล็ก
ไฟ พร้อมขุดลอกล าห้วย ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรี
- ก่อสร้างฝายทดน้ าหินเหล็กไฟ พร้อมขุดลอกล า
ห้วย ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จ านวน 
1 แห่ง ขนาด กว้างประมาณ 20  เมตร สูงประมาณ
 2.50 เมตร ก าแพงสูง 4.50 เมตร  

15,000,000      15,000,000        -                -              

4 กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมก่อสร้างฝายทดน้ าท่า
ตะแคง พร้อมขุดลอกล าห้วย ต าบลหนองโรง 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
- ก่อสร้างฝายทดน้ าท่าตะแคง พร้อมขุดลอกล าห้วย
 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 จ านวน 1 แห่ง ขนาด กว้าง 20 เมตร สันฝายสูง
ประมาณ 2.50 เมตร ก าแพงสูง 4.50 เมตร 

15,000,000      15,000,000        -                -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

5 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมก่อสร้างฝายทดน้ ายอดแก้ว
 พร้อมขุดลอกล าห้วย ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรี
- ก่อสร้างฝายทดน้ ายอดแก้ว พร้อมขุดลอกล าห้วย 
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จ านวน 1 
แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูง
ประมาณ 2.5 เมตร ก าแพงสูง 4.5 เมตร

15,000,000      15,000,000        -                -              

6 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมก่อสร้างฝายทดน้ าห้วยวัง
ปลา พร้อมขุดลอกล าห้วย ต าบลหนองโรง อ าเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
- ก่อสร้างฝายทดน้ าห้วยวังปลา พร้อมขุดลอกล า
ห้วย ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี จ านวน 
1 แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝาย
สูงประมาณ 2.5 เมตร ก าแพงสูง 4.5 เมตร

15,000,000      15,000,000        -                -              

7 กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมก่อสร้างฝายทดน้ าแปลง
ฝ้าย พร้อมขุดลอกล าห้วย ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
- ก่อสร้างฝายทดน้ าแปลงฝ้าย พร้อมขุดลอกล าห้วย
 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จ านวน 1 
แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูง 
2.5 เมตร ก าแพงสูง 4.5 เมตร

15,000,000      15,000,000        -                -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

8 กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมก่อสร้างฝายทดน้ าห้วยตา
สุข พร้อมขุดลอกล าห้วย ต าบลหนองโสน อ าเภอ
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
- ก่อสร้างฝายทดน้ าห้วยตาสุข พร้อมขุดลอกล าห้วย
 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี จ านวน 1 
แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูง
ประมาณ 2.5 เมตร ก าแพงสูง 4.5 เมตร

15,000,000      15,000,000        -                -              

9 กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมก่อสร้างฝายทดน้ าหนอง
ตากล่อม พร้อมขุดลอกล าห้วย ต าบลหนองกุ่ม 
อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
- ก่อสร้างฝายทดน้ าหนองตากล่อม พร้อมขุดลอก
ล าห้วย ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 1 แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ
 20 เมตร สันฝายสูง 2.5 เมตร ก าแพงสูง 4.5 เมตร

15,000,000      15,000,000        -                -              

5 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจร

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัด 

4 11,633,800      11,633,800        -                -              

3 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์จังหวัดกาญจนบุรี

1,749,900       1,749,900         -                -              เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการผลิตเงาะ และสร้าง
รายได้ของเกษตรกรทองผาภูมิ

   กิจกรรมย่อย 1 การบริหาร จัดการแปลง การ
ดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย และการเก็บเก่ียวผลผลิต 

79,080           79,080             -                -              
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ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

   กิจกรรมย่อย 2 การพัฒนาและปรับปรุงดิน 548,960          548,960            -                -              

   กิจกรรมย่อย 3 สนับสนุนและการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ 

1,070,960       1,070,960         -                -              

   กิจกรรมย่อย 4 การบริหาร ประสานงานและ
อ านวยการโครงการ 

50,900           50,900             -                -              

2 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดกาญจนบุรี

5,204,600       5,204,600         -                -              เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมด้านเกษตรปลอดภัย
และอินทรีย์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

   กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) / 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตรวจสารพิษตกค้าง/
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (PGS) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

2,708,000       2,708,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 2 อบรมการรับรองมาตรฐาน GAP 
เกษตรกร 100 ราย 

302,200          302,200            -                -              
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ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ศำสตร์
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(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

   กิจกรรมย่อย 3 ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ถ่ายทอดความรู้/ส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรปลอดภัย

1,144,400       1,144,400         -                -              

   กิจกรรมย่อย 4 จัดงานแสดงสินค้าเกษตร/
ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
กาญจนบุรี

900,000          900,000            -                -              

   กิจกรรมย่อย 5 การติดตาม ประเมินผล และ
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

150,000          150,000            -                -              

4 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมสามสัมพันธ์พลัง "บวร" 
เพ่ือความยังยืนของสัตว์น้ าในชุมชน

3,834,900       3,834,900         -                -              เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ า 
และให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
น้ า

   กิจกรรมย่อย 1 คัดเลือกชุมชน/ถ่ายทอดความรู้/
เพ่ิมผลผลิตแหล่งน้ า เสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบ 13 ชุมชน 

3,153,900       3,153,900         -                -              

   กิจกรรมย่อย 2 ถ่ายทอดความรู้ สร้างการรับรู้ 
ปลูกฝังจิตส านึกของคนในชุมชนต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า 

681,000          681,000            -                -              
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ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

1 กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในเขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัด
กาญจนบุรี

844,400          844,400            -                -              เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค

   กิจกรรมย่อย 1 ถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิต
พืชตามระบบเกษตรอินทรีย์/จัดท าแปลงสาธิต 
ส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์ 

557,200          557,200            -                -              

   กิจกรรมย่อย 2 ถ่ายทอดความรู้กระบวนการแปร
รูปผลผลิตการเกษตร/การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

177,200          177,200            -                -              

   กิจกรรมย่อย 3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

110,000          110,000            -                -              
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ประเด็นกำรพัฒนำ
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ชำติ

งบประมำณ
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สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
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กรอบวงเงิน
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

2 4 ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามอัต
ลักษณ์ และการท่องเท่ียว
คุณภาพ

โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟู และจัด
ระเบียบแหล่งท่องเท่ียวเดิม 
และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่

4 104,477,000    59,652,000        26,575,000      18,250,000    

7 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมเร่ืองเล่า "ชาวกาญจน์" 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9,250,000       -                  -                9,250,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

   กิจกรรมย่อย 1 ประชุม/ศึกษา รวบรวม เร่ืองเล่า
 ต านานท่ีน่าสนใจจากชุมชนเมืองกาญจนบุรี พร้อม
ท้ังจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 

7,000,000       -                  -                7,000,000     

   กิจกรรมย่อย 2 อ านวยความสะดวก และดูแล
รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวและสถานท่ี
ท่องเท่ียว (Amazing Thai Host) 

2,250,000       -                  -                2,250,000     

2 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวทุก
รูปแบบ

33,020,000      33,020,000        -                -              เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี

   กิจกรรมย่อย 1 การจัดงาน “เทศกาลเห็ดโคน 
อัญมณี ของดีอ าเภอบ่อพลอย และงานกาชาด”  

500,000          500,000            -                -              

   กิจกรรมย่อย 2 สัญญารักใต้ต้นจามจุรี 500,000          500,000            -                -              
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สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

   กิจกรรมย่อย 3 สืบสานประเพณีไทยทรงด า 
อ าเภอห้วยกระเจา 

500,000          500,000            -                -              

   กิจกรรมย่อย 4 การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี 

1,000,000       1,000,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 5 สนับสนุนการจัดงานวันสร้างเมือง 1,200,000       1,200,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 6 งานประเพณีสงกรานต์บ้านหนอง
ขาว 

1,270,000       1,270,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 7 การจัดงาน “สราญรมย์ 
ชมสายน้ า”

1,500,000       1,500,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 8 การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

1,500,000       1,500,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 9 “สายน้ า ขุนเขา ลมหนาว 
อ่างกระพร้อย” 

1,500,000       1,500,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 10 เทศกาลเท่ียวเมืองกาญจน์
อาหารอร่อย 

1,500,000       1,500,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 11 การจัดงาน The River Fest 
มหกรรมแห่งสายน้ าแคว 

1,700,000       1,700,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 12 การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม
ล าน้ าทวน 

2,000,000       2,000,000         -                -              
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

   กิจกรรมย่อย 13 การจัดงานย้อนรอยกรุงเก่า 2,000,000       2,000,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 14 สายน้ าแห่งชีวิตกาญจนบุรี 2,000,000       2,000,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 15 ส่งเสริมการท่องเท่ียวโรงงาน
กระดาษเก่า กาญจนบุรี และถนนคนเดินปากแพรก 

3,000,000       3,000,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 16 ส่งเสริมการท่องเท่ียวชม
ทัศนียภาพยามค่ าคืน (Night Tourism) และ
การท่องเท่ียวประเภทถ้ า 

5,000,000       5,000,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 17 การจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

6,350,000       6,350,000         -                -              

4 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมยกระดับการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน

4,000,000       4,000,000         -                -              เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว ส่งเสริมรายได้
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี

   กิจกรรมย่อย 1 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวชุมชน 

1,000,000       1,000,000         -                -              

   กิจกรรมย่อย 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวใหม่เพ่ืองรองรับการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

1,500,000       1,500,000         -                -              
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

   กิจกรรมย่อย 3 จัดกิจกรรมพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว 

500,000          500,000            -                -              

   กิจกรรมย่อย 4 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และ
กระตุ้นการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

500,000          500,000            -                -              

   กิจกรรมย่อย 5 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 

500,000          500,000            -                -              

1 กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมจัดงานสัปดาห์สะพานข้าม
แม่น้ าแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปี 2564

10,000,000      10,000,000        -                -              เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี

8 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมกระตุ้นการท่องเท่ียวแบบ
วิถีคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่

4,000,000       -                  -                4,000,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ

9 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมกระตุ้นการท่องเท่ียว
จังหวัดด้วยเคร่ืองมือดิจิทัลวิถีใหม่แบบออนไลน์สู่
ออฟไลน์

5,000,000       -                  -                5,000,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ
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3 กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา Sport Tourism 

3,000,000       3,000,000         -                -              เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

   กิจกรรมย่อย 1 การแข่งขันป่ันจักรยานกาญจนบุรี
ใจเกินร้อย 

500,000          500,000            -                -              

   กิจกรรมย่อย 2 ว่ิงกาญจนบุรีฮาล์ฟมาราธอน 500,000          500,000            -                -              

   กิจกรรมย่อย 3 ว่ิงเทรล จังหวัดกาญจนบุรี 2,000,000       2,000,000         -                -              

10 กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมสนับสนุนการจัดงาน 
"เทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และ
งานกาชาด" คร้ังท่ี 23 ประจ าปี 2563

500,000          -                  500,000          -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการจัดงานของดีระดับอ าเภอ
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11 กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการอ านวยความสะดวกและการบริการ
นักท่องเท่ียว
- ก่อสร้างร้านขายอาหารและโต๊ะรับประทานอาหาร
 บริเวณน้ าตกห้วยแม่ขม้ิน อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรี
นครินทร์
   1. ก่อสร้างร้านขายอาหาร หลังละ 286,000 บาท
 จ านวน 6 หลัง เป็นเงิน 1,716,000 บาท
   2. ก่อสร้างโต๊ะรับประทานอาหาร ตัวละ 
26,866.67 บาท จ านวน 30 ตัว เป็นเงิน 806,000 
บาท

2,522,000       -                  2,522,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

12 กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมก่อสร้างบ้านพัก
นักท่องเท่ียวพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอุทยาน
แห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์
- ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเท่ียวพร้อมครุภัณฑ์
ประกอบอาคารอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์
แบบ 2 ห้องนอน จ านวน 1 หลัง แบบ 1 ห้องนอน 
จ านวน 2 หลัง 

4,096,000       -                  4,096,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
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13 กิจกรรมหลัก 11 กิจกรรมก่อสร้างโรงจอดรถเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์
- ก่อสร้างโรงจอดรถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรี
นครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 
716,000 บาท

1,432,000       -                  1,432,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

14 กิจกรรมหลัก 12 กิจกรรมก่อสร้างโรงซักรีดพร้อม
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเข่ือน
ศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี
- ก่อสร้างโรงซักรีดพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 1 หลัง

1,244,000       -                  1,244,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

6 กิจกรรมหลัก 13 กิจกรรมก่อสร้างห้องน้ า - 
ห้องสุขา บริเวณน้ าตกห้วยแม่ขม้ิน อุทยานแห่งชาติ
เข่ือนศรีนครินทร์
- ก่อสร้างห้องน้ า ห้องสุขา บริเวณน้ าตกห้วยแม่
ขม้ินอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ จ านวน 1 
หลัง 
มี 10 ห้อง

1,232,000       1,232,000         -                -              เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
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15 กิจกรรมหลัก 14 กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวน้ าตกจ๊อกกระด่ิง
- ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว
น้ าตกจ๊อกกระด่ิง ในพ้ืนท่ี อุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ หมู่ 1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี จ านวน 1 หลัง

2,724,000       -                  2,724,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

16 กิจกรรมหลัก 15 กิจกรรมก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ
- ก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ บริเวณ กม. 2 ในพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ หมู่ท่ี 1 ต.ปิล๊อก อ.ทอง
ผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี จ านวน 1 หลัง 

257,000          -                  257,000          -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

17 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมปรับปรุงไฟส่องสว่างและ
ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายส่ือ
ความหมายบริเวณถ้ าธารลอดน้อย อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมรัตนโกสินทร์

8,400,000       8,400,000         -                -              เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

18 กิจกรรมหลัก 17 กิจกรรมก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์พร้อมปรับภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท่องเท่ียวพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
เข่ือนศรีนครินทร์
- ก่อสร้างอเนกประสงค์  พร้อมปรับภูมิทัศน์ จ านวน
 1 หลัง ลานจอดรถ ระบบไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์

7,800,000       -                  7,800,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

กาญจนบุรี   28/35



 
ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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5 กิจกรรมหลัก 18 กิจกรรมจัดต้ังตลาดน้ าบ้านดอน
เตาอิฐ (ข่วงหม่ัน ขวัญยืน) ต าบลรางหวาย อ าเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

6,000,000       -                  6,000,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

4 4 ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามอัต
ลักษณ์ และการท่องเท่ียว
คุณภาพ

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานท้ังด้าน
กายภาพ และด้านดิจิทัลเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม

4 93,778,000      34,500,000        45,388,000      13,890,000    

1 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนน
สาย กจ.4088 แยก ทล.3272 - บ้านอีต่อง 
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
- แก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย กจ.4088 แยก ทล.
3299 - บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
ก่อสร้างตัวป้องกันการกัดเซาะลาดคันทางและซ่อม
ลาดคันทาง ขนาด กว้าง 50 ม. x สูง 6 ม./ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม กว้าง 6 เมตร
 ยาว 150 ม.

14,500,000      14,500,000        -                -              เห็นสมควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือการ
สัญจรท่ีปลอดภัยกับประชาชนในพ้ืนท่ี และ
นักท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

5 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมขยายผิวจราจรเข้าแหล่ง
ท่องเท่ียวบ้านนามกุย อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี
   -กิจกรรมย่อย 1 ขยายผิวจราจร 6/6 เป็น 6/8  
ผิวทางกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 5
 กิโลเมตร 

26,200,000      -                  26,200,000      -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือการ
สัญจรท่ีปลอดภัยกับประชาชนในพ้ืนท่ี และ
นักท่องเท่ียว

2 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและ
สัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ บนสายทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี
- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร
อัจฉริยะ  8 จุด ๆ ละ 34 ต้นรวม 272 ต้น

13,890,000      -                  -                13,890,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการติดต้ังไฟจราจรอัจฉริยะซ่ึงไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

6 กิจกรรมหลัก 4 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
แคว สาขาแม่น้ าแควใหญ่ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดกาญจนบุรี 

9,688,000       -                  9,688,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือการ
สัญจรท่ีปลอดภัยกับประชาชนในพ้ืนท่ี และ
นักท่องเท่ียว

3 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ริมห้วยล่ินถ่ินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ท่ี 4 บ้าน
ล่ินถ่ิน ต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัด
กาญจนบุรี 

7,500,000       7,500,000         -                -              เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

4 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ริมบึงบัว ดงบัว พร้อมปรับภูมิทัศน์ ต าบลท่ามะขาม 
 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   

12,500,000      12,500,000        -                -              เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือการ
สัญจรท่ีปลอดภัยกับประชาชนในพ้ืนท่ี และ
นักท่องเท่ียว

7 กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ริมแม่น้ าแม่กลองพร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณจวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

9,500,000       -                  9,500,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

7 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า 
การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และการค้าชายแดน

โครงการสร้างผู้ประกอบการ
และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้
เทคโนโลยีในด้านการผลิตและ
ตลาด

4 6,136,000       5,000,000         1,136,000       -              

1 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้า
กาญจนบุรี

5,000,000       5,000,000         -                -              เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการขยายช่องทาง
การตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้า เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับผู้ประกอบและเกษตรในพ้ืนท่ี

   กิจกรรมย่อย 1 จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า
ภายในจังหวัดกาญจนบุรี (เทศกาลของดีเมือง
กาญจน์) จ านวน 1 คร้ัง 

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

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

   กิจกรรมย่อย 2 จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า
ในภูมิภาคอ่ืน ของประเทศ และเจรจาธุรกิจ จ านวน
 4 คร้ัง 

3,000,000       3,000,000         -                -              

2 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมพัฒนาการตลาดบน 
platform e-commerce

1,136,000       -                  1,136,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันการตลาด ยกระดับสินค้า เพ่ิมรายได้

   กิจกรรมย่อย 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการตลาดบน platform 
(e-commerce) ผู้ประกอบการ/เกษตรกร 80 ราย 

636,000          -                  636,000          -              

   กิจกรรมย่อย 2 ฝึกอบรมการส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการในกลุ่มวัยแรงงาน ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ (การแปรรูปอาหาร 
การผลิตพืชเกษตร การจัดท าบัญชี และ
การวางแผนธุรกิจ)

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

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

13 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า 
การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และการค้าชายแดน

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดแรงงานให้มีปริมาณและ
คุณภาพตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการปัจจุบันและ
นักลงทุนเป้าหมาย

4 2,322,000       -                  2,322,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาก าลังแรงงานของจังหวัด
กาญจนบุรี

1 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
ให้ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม

2,322,000       -                  2,322,000       -              

   กิจกรรมย่อย 1 อบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบให้มีความปลอดภัยในการท างาน 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

1,652,600       -                  1,652,600       -              

   กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอก
ระบบให้มีความปลอดภัยในการท างาน และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

254,400          -                  254,400          -              

   กิจกรรมย่อย 3 การขับเคล่ือนแรงงานนอกระบบ
เข้าสู่ระบบประกันสังคม 

415,000          -                  415,000          -              
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

3 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า 
การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และการค้าชายแดน

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของการค้า การ
ท่องเท่ียว และการขยายตัวของ
เมือง

4 35,400,000      25,500,000        9,900,000       -              

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง กจ.6043 
น้ าตกเอราวัณ - น้ าตกห้วยแม่ขม้ิน ต.แม่กระบุง อ.
ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี
- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง กจ.6043 น้ าตกเอราวัณ - 
น้ าตกห้วยแม่ขม้ิน ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสด์ิ จ.
กาญจนบุรี ช่วง กม.1+700 ถึง 6+990 ระยะทาง 
9.00 เมตร จ านวน 192 ต้น

9,900,000       -                  9,900,000       -              เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาเส้นทางจราจร เพ่ือ
ความปลอดภัยแก่ประชาชนท่ีสัญจรไป - มา 
ลดการเกิดอุบัติเหตุ

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 แก้ไขคอสะพานทรุดตัวถนนสาย 
กจ.4029 แยก ทล.3089 - บ้านหวายเหนียว อ.ท่า
มะกา จ.กาญจนบุรี
- แก้ไขคอสะพานทรุดตัวถนนสาย กจ.4029 แยก 
ทล.3089 บ้านหวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
 ก่อสร้างตัวป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ติดต้ัง
กล่องใส่หินท้ิง Gabions และกระสอบใส่ทรายแบบ
มีปีก ขนาด 28.75 ม. x 9.50 ม.x 13.75 ม. ( กว้าง 
x ยาว x สูง )

4,500,000       4,500,000         -                -              เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาเส้นทางจราจร ลดจุด
เส่ียงและแก้ไขเส้นทางท่ีเกิดการช ารุด เพ่ือการ
สัญจรท่ีปลอดภัยกับประชาชนในพ้ืนท่ีและ
นักท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

 
ประเด็นกำรพัฒนำ

 
ช่ือชุดโครงกำร

 
กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร
สนับสนุน
(บำท)/Y3

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำญจนบุรี

3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ปรับปรุงทางเพ่ือความปลอดภัย
ถนนสาย กจ.4042 แยก ทล.3436 - บ้านท่าขนุน 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
- เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและปรับปรุง
โครงสร้างช้ันทาง  ระยะทาง 5 กิโลเมตร ผิวถนน
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการ ถนนสาย กจ.4042 แยก ทล.3436 บ้าน
ท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

21,000,000      21,000,000        -                -              เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาเส้นทางจราจร ลดจุด
เส่ียงและแก้ไขเส้นทางท่ีเกิดการช ารุด เพ่ือการ
สัญจรท่ีปลอดภัยกับประชาชนในพ้ืนท่ีและ
นักท่องเท่ียว

10,000,000      10,000,000        -                -              

429,618,000   293,947,000     91,825,000    43,846,000  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำร

รวมท้ังส้ืน
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -   3            6,600,000

                      -              5,119,700

2           22,975,600 2           22,000,000
          63,763,300           11,828,000

2            3,542,500 1               800,000

           5,663,500            6,736,000

5           19,610,350 0                       -   
           1,205,000           64,141,080

45 505,971,180 30 271,986,150 9 116,760,250 6 117,224,780
9,000,000 9,000,000

45 514,971,180 30 280,986,150 9 116,760,250 6 117,224,780

4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 9 110,967,830

หมายเหตุ :  1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดสุพรรณบุรี  280,217,900  บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)
                2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการฯ)
                3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

4           26,011,400

20,385,000 2

รวม 4 ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

           3,643,000

        146,877,400

1
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาท่ีย่ังยืน

16 107,174,050 13           95,454,350

2 พัฒนาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 15 267,444,300 11

3
การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความย่ังยืน

5

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย  :  บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้
งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงิน

ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

สุพรรณบุรี



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 กำร
เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรและอุตสำหกรรมให้ได้
มำตรฐำน เพ่ือกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำและกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน

1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพกำรผลิตพืชปลอดภัย
จังหวัดสุพรรณบุรี

2 17,465,550 16,665,550                 -   800,000

80 1.กำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว
คุณภำพและข้ำวสุขภำพ  
 - การจัดอบรมเกษตรกร 6 รุ่น 180 ราย 
- การจัดท าคู่มือ 180 เล่ม
- การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 252,000 บาท 
จ านวน 6 กลุ่มๆละ 30 รายๆละ 5 ไร่ 
- วัสดุการเกษตรและวิทยาศาสตร์ (เช้ือจุลินทรีย์
ย่อยสลายฟางข้าว 25,000 ลิตร)

4,951,300 4,951,300 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

1 2. กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร (สนง.กษ.จ.)
 - ประชาสัมพันธ์การผลิตและการตลาด 
- อบรมเกษตรกร 250 ราย 
- ท าแปลงสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ป้องกันแมลง และ
ศัตรูพืช
- จัดหาครุภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร ได้แก่ ตู้ตาก
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 เคร่ืองและเคร่ืองห่ันสมุนไพร
 1 เคร่ือง  ราคา 800,000 บาท

3,550,500 2,750,500 800,000 เห็นควรสนับสนุน 
 เน่ืองจากพืชสมุนไพรมีประโยชน์ท่ีหลากหลาย
ตอบ trend การบริโภคเพ่ือสุขภาพ
 *แต่ไม่สนับสนุนครุภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร
เน่ืองจากไม่มีเอกสารการบริหารจัดการครุภัณฑ์

งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

95 3. กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตอ้อย
โรงงำน 
 - จัดอบรมเกษตรกรประมาณ 240 คน
- จัดท าแปลงต้นแบบ 18 แปลง (อ้อยโรงงำน
คุณภำพ ค่าทอนพันธ์ุ 8 แปลงๆละ 10 ไร่ๆละ 1.5 
ตันๆละ 2,000 บาท และค่าระบบน้ า อ้อยพันธ์ุดี 
ท่อนพันธ์ุ 10 แปลงๆละ 5 ไร่ๆละ 1.5 ตัน และ
ระบบน้ าไร่ละ 6,000 บ.)

2,006,000 2,006,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร

2 4. กำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมัน
ส ำปะหลัง 
 - จัดฝึกอบรมเกษตรกร 125 คน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเชิงคุณภาพ 
- จัดท าแปลงเรียนรู้ความทนทานต่อโรคและแปลง
ขยายพันธ์ุ แจกท่อนพันธ์ จ านวน 50 ไร่ ค่าปุ๋ย ค่า
ระบบน้ าจะสามารถต่อยอดพัฒนาขยายพันธ์ได้
ประมาณ 1000 ไร่

6,851,000 6,851,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากมันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

3 5. ส่งเสริมและขับเคล่ือนกำรผลิตสินค้ำเกษตร
อินทรีย์ 
 - ฝึกอบรมเกษตรกร 50 ราย เก่ียวกับเทคโนโลยี 
(PGS) 
- ค่าตรวจประเมิน จ านวน 50 แปลง แปลงละ 
300 บาท
- จัดประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอ

106,750 106,750 เห็นควรสนับสนุน 
 เน่ืองจากเป็นการบูรณาการภายในพ้ืนท่ีส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์

2. โครงกำรพัฒนำสถำบัน
เกษตรกรเพ่ือรวบรวมและแปร
รูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและ
เพ่ิมช่องทำงกำรตลำดให้
เกษตรกร

2 1,000,000                   -                   -   1,000,000

66 1. พัฒนำสหกรณ์เพ่ือรวบรวมผลผลิตทำงกำร
เกษตรและเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดให้เกษตรกร 
(สนง.สหกรณ์จังหวัด)
 - จัดซ้ือเคร่ืองช่ังรถบรรทุก 1 เคร่ือง เพ่ือใช้
ประโยชน์ส าหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ีกว่า 90 ราย ใน
การพัฒนาธุรกิจการขายผลผลิต และลดค่าใช้จ่าย

500,000 500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากไม่สอดคล้องหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. ใน
ความพร้อมด าเนินการ เน่ืองด้วยไม่ได้ส่งเอกสาร
การบริหารจัดการครุภัณฑ์ 
หมายเหตุ  แต่หากได้ด าเนินการจะเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งต่อกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี มี
เคร่ืองมือ เสริมอาชีพ และลดรายจ่าย
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

67 2. พัฒนำสถำบันเกษตรกรเพ่ือแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร 
 - ซ้ือเคร่ืองสีข้าวจ านวน 1 เคร่ือง โดยกลุ่ม
เกษตรกรกว่า 100 รายจะได้รับประโยชน์ ในด้าน
ลดค่าใช้จ่ายเอกชนด าเนินการ 
- มีการประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือหารือแนวทาง
บริหารจัดการ

500,000 500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 ไม่สอดคล้องหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. เน่ืองด้วยเป็น
การจัดซ้ือครุภัณฑ์ แต่หากได้ด าเนินการจะเป็น
การใช้ประโยชน์ท่ีคุ้มค่า และลดรายจ่ายส าหรับ
เกษตรกร 

3. โครงกำรเพ่ิมศักยภำพ
กำรผลิตสินค้ำข้ำวคุณภำพ
สุพรรณบุรี เพ่ือกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำและกำรพัฒนำท่ี
ย่ังยืน

21,610,500 19,512,800                 -   2,097,700

96 1. พัฒนำศักยภำพกำรผลิตข้ำว กระบวนกำร
จัดกำรธำตุอำหำรพืชตำมค่ำวิเครำะห์ดิน กำร
ควบคุมศัตรูพืชแบบIPMและกำรใช้พลังงำน
ทดแทนเพ่ือกำรผลิตข้ำวคุณภำพอย่ำงย่ังยืน  
 - การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับเกษตรกร
 300 คน (เอกสาร/วิทยากร/สถานท่ี/อาหารและ
เคร่ืองด่ืม)
- ท าแปลงสาธิต 20 ไร่ (ค่าหว่านข้าว ปุ๋ย ฉีดสารเคมี)

1,386,900 1,238,900 148,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการใช้พลังงานทดแทนและเป็น
การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยี
ไม่เห็นควรสนับสนุน
งบประมาณบางรายการอาทิ ค่าเบ้ียประชุม 
ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
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ควำม
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(บำท)/Y2

81 2. กำรบริหำรจัดกำรเกษตรเชิงระบบกำรสร้ำง
ต้นแบบและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีระบบกำร
จัดกำรผลิตข้ำวด้วยเทคนิคกำรให้น  ำแบบประหยัด
 ด้วยนวัตกรรมเชิงระบบสำรสนเทศ 
 - จัดการอบรมเกษตรกร นักศึกษา ผู้ว่างงาน 300 
รายใน 3 อ าเภอ (ด่านช้าง ดอนเจดีย์ และหนอง
หญ้าไซ) 
- ค่าเมล็ดพันธ์ุพืชบ ารุงดิน จ านวน 10 กก. พันธ์ุข้าว
 จ านวน 30 กก. ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ชุด
 - ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบน้ าในแปลงข้าวด้วย
ระบบสารสนเทศ 10 ชุด

1,546,400 1,546,400 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตทาง
การเกษตรท่ีเพ่ิมรายได้อย่างย่ังยืน
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กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

97 3. กำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพปัจจัยกำร
ผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้ำว 
 - ค่าวิเคราะห์สารตกค้างโลหะหนัก สารควบคุม
ศัตรูพืช สาร Physical properties/Microbial 
properties ชนิดละ 5 ตัวอย่างๆ ละ 3 ชนิดๆ ละ 
700 บาท และ Mercury (Hg) ในน้ า 500 ตัวอย่างๆ
 ละ 3 ชนิดๆละ 700 บาท 
- ค่าวิเคราะห์สารควบคุมศัตรูพืช 4 กลุ่มตกค้างใน
ผลผลิต 500 ตัวอย่างๆละ 7,000 บาท
- ค่าวิเคราะห์ปุ๋ย 30 ตัวอย่างๆ 3,000 บาท
- ค่าวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี 2 ชนิด 100 
ผลิตภัณฑ์ๆละ 1,650 บาท และ 1 ชนิด 100 
ผลิตภัณฑ์ๆละ 2,000 บาท
- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) ส าหรับก านัน
 ผู้ใหญ่บ้าน วิทยากร ผู้รับจ้างจากต่างประเทศ ค่า
เช่าบ้าน

7,456,900 6,688,000 768,900 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นสร้างคุณภาพมาตรฐานเพ่ือส่งเสริม
การตลาด และผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน 
ไม่เห็นสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นงบประมาณค่า OT และ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการ เน่ืองจากไม่
ตรงตามหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.โดยค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี
ควรเป็นงบ Function
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สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

82 4. กำรจัดตั งโรงงำนปุ๋ยอินทรีย์จำกวัสดุเหลือใช้
ทำงกำรเกษตรตำมมำตรฐำน GAP/อินทรีย์ และ
ผลิตภัณฑ์สำรชีวภัณฑ์เพ่ืออำรักษ์ขำข้ำว 
 - ปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยหมัก 1 โรงงาน 
- มีการศึกษาข้อมูลจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือและ
ตรวจสอบคุณภาพรับรองมาตรฐานและข้ึนทะเบียน
 GAP
- ด าเนินการวิเคราะห์ธาตุอาหารปุ๋ย 10 ผลิตภัณฑ์ 
- จัดหาเคร่ืองผสมปุ๋ย เคร่ืองช่ัง เคร่ืองเย็บกระสอบ 
เคร่ืองบรรจุปุ๋ยน้ า และเคร่ืองย่อยวัสดุการเกษตร

2,720,300 2,039,500 680,800 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการลดปัญหามลภาวะและภาวะ
โลกร้อนอย่างย่ังยืน 
*ท่ีดินท่ีต้ัง ณ ศูนย์การศีกษาอู่ทองทวารวดี ม.
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา* ไม่มีเอกสารการ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ จึงไม่สนับสนุน ค่าใช้จ่าย
 680,800 บาท

98 5. กำรแปรรูปข้ำวและวัสดุเหลือใช้ 
 - อบรมเทคโนโลยีการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การตลาด  ผลิตภัณฑ์ข้าวและอาหารแปรรุปตาม
มาตรฐาน GAP ส าหรับผู้ประกอบการ Smart 
Farmer 300 คน

5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
GAP PGS ท่ีช่วยต่อยอดและสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
รวมถึงการใช้ประโยชน์วัสดุคุ้มค่า

99 6. กำรตลำดออนไลน์ผ่ำน Application บน 
Platform
 รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ พัฒนา Application 
ทดสอบและจัดอบรมการใช้งานผู้ประกอบการ 
30 ราย

500,000 500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากกิจกรรมการท า Application บน 
Platform ควรเป็นภารกิจ Function
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ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
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100 7. ส่งเสริมกำรตลำดข้ำว 3 ตลำด (ข้ำว GAP, 
PGS, Organic Thailand) 
 - อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อเกษตรกร 
รัฐวิสาหกิจชุมชน OTOP สร้าง Brand และ Online
 market ส าหรับ 300 คน ใน 10 อ าเภอ
- ค่าจ้างท าบูธ 60 บูธจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบ
รนด์และบรรจุภัณฑ์ ค่าเอกสารและตกแต่งสถานท่ี

3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
GAP PGS Organic ซ่ึงช่วยสร้างรายได้ และเป็น
โอกาสต่อยอดทางธุรกิจ 

4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ข้ำวพื นถ่ิน ข้ำวไร่อินทรีย์
จังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือกำร
พำนิชย์และกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน

2 2,000,000 800,000                 -   1,200,000

101 1. พัฒนำศักยภำพข้ำวพื นถ่ิน ข้ำวไร่อินทรีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - ด าเนินการต้ังแต่การพัฒนาสายพันธ์ุ ระบบการ
จัดการน้ าเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐาน
อินทรีย์ Branding/ Marketing
- ค่าจ้างเหมาขุดดิน 20,000 คิวบิคเมตรๆละ 
30 บาท
- อบรมเกษตรกร 5 รุ่นๆละ 20 คน รวม 100 ราย
- จัดหาครุภัณฑ์ 3 รายการ คือ ระบบให้น้ านาข้าว
อินทรีย์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ / อุปกรณ์เตรียม
ดินนาข้าวอินทรีย์ / ครุภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์

2,000,000 800,000 1,200,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
GAP PGS Organic
ไม่เห็นควรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยครุภัณฑ์
- แต่เน่ืองด้วยไม่มีเอกสารการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ 3 รายการ คือ ระบบให้น้ านาข้าว
อินทรีย์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ / อุปกรณ์
เตรียมดินนาข้าวอินทรีย์ / ครุภัณฑ์แปรรูปและ
บรรจุภัณฑ์ 1,200,000 บาท
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 5. โครงกำรอนุรักษ์พันธ์ุพืช
สมุนไพรเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
สมุนไพรของจังหวัดสุพรรณบุรี

2 1,429,400 1,429,400                 -                 -   

4 1. กำรอนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพรเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้สมุนไพร 
 - ท าแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาสวน
เรียนรู้ ส าหรับเกษตรกร นักวิจัย ผู้ประกอบการ 
บุคลากรโรงพยาบาลส าหรับผู้ป่วย 5,000 ต้น พ้ืนท่ี 
3 ไร่
- ค่าจัดท าฐานข้อมูล/ป้ายช่ือพันธ์ุพืช 300 ป้ายๆละ
 100 บาท และป้ายในแปลงทดลอง 60 ป้ายๆละ 
100 บาท
-ค่าปรับภูมิทัศน์สวนสมุนไพร ท าซุ้มๆละ 1000 บาท
 จ านวน 10 ซุ้ม
- ค่าติดต้ังระบบน้ า จัดสวน และพัฒนาธารน้ าตกเดิม

1,429,400 1,429,400 เห็นควรสนับสนุน 
 - เน่ืองจากพืชสมุนไพรมีประโยชน์ท่ีหลากหลาย
ตอบ trend การบริโภคเพ่ือสุขภาพ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

6. โครงกำรศูนย์เรียนรู้สวน
สมุนไพรร่วมใจ วิถีไทย วิถี
สุขภำพตำมแนวทำง New 
Normal

2 10,000,000 9,000,000                 -   1,000,000

102 1. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ 
 - จัดท าฐานข้อมูลพืชสมุนไพร ศักยภาพพ้ืนท่ีและ
เศรษฐกิจ วิเคราะห์ผลต่อชุมชน เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม และการเผยแพร่ผ่านระบบ Online

1,000,000 1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากกิจกรรมการท าเว็บไซต์ควรเป็นภารกิจ
ภายใต้งบประมาณ Function

103 2. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และกำรส่งเสริม ด้ำนกำร
เพำะปลูกพืชสมุนไพร และพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
สุขภำพ เพ่ือน ำไปสู่ควำมย่ังยืนของชุมชน 
 - จัดท าแปลงสาธิตจ านวน 5 แปลง ๆละ 50,000 
บาท บริเวณศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
- การฝึกอบรม 5 หลักสูตร รวม 15 วัน
- ท าคู่มือปลูกพืชสมุนไพร 100 เล่มๆละ 350 บาท
- ต้นกล้าสมุนไพรแจกผู้เข้าร่วมโครงการ

2,200,000 2,200,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ และช่องทางการตลาด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

5 3. ศูนย์กำรเรียนรู้และกำรส่งเสริม ด้ำนต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือกำรพำณิชย์ 
 - การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือการพาณิชย์ โดยด าเนินการ 
คือ
- ศึกษาและจัดหาอุปกรณ์ส าหรับมาตรฐาน GAP 
วิจัยต้นแบบ ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์การผลิตพืช
สมุนไพร (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) 
- แปรรูปพืชสมุนไพรส าหรับการจ าหน่าย 
ประกวดโลโก้
- จัดท าคู่มือการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 200 เล่ม
 และจัดอบรมส าหรับผู้เข้าร่วม 40 คน
- อุปกรณ์ เคร่ืองอบสมุนไพร ค่าฝึกอบรม วิทยากร
ภาคเอกชน ค่า PR และวัสดุส านักงาน วิทยาศาสตร์

5,200,000 5,200,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากพืชสมุนไพรมีประโยชน์ท่ีหลากหลาย
ตอบ trend การบริโภคเพ่ือสุขภาพ และส่งเสริม
ธุรกิจ *ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็น
หน่วยบริหารจัดการวัสดุวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์

104 4. ส่งเสริมกำรตลำดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือกำร
พำณิชย์ 
- อบรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ 
40 คน
- การประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 20 คน 
รวม 3 คร้ัง (ค่า PR และของท่ีระลึก)

1,600,000 1,600,000 เห็นควรสนับสนุน 
 - เน่ืองจากพืชสมุนไพรมีประโยชน์ท่ีหลากหลาย
ตอบ trend การบริโภคเพ่ือสุขภาพ และส่งเสริม
ธุรกิจ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

7. โครงกำรผลิตพืชอำหำร
สัตว์ทดแทนกำรผลิตพืช
เศรษฐกิจอ่ืน

2 2,600,000                   -                   -   2,600,000

105 1. ฝึกอบรมให้ควำมรู้ผลิตพืชอำหำรสัตว์ทดแทน
กำรผลิตพืชเศรษฐกิจและจัดท ำแปลงพืชอำหำร
สัตว์ต้นแบบแก่เกษตรกร 
  - จัดฝึกอบรมเกษตรกร 100 คน โดยมีการท า
แปลงสาธิตในพ้ืนท่ี 20 แปลง หรือ 100 ไร่ 
- จัดหาวัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกล
ฟาร์ม ปลูกพืชอาหารสัตว์ ค่าสาธารณูปโภคน้ า-
ไฟฟ้า (2,350,000 บาท)

2,600,000 2,600,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของ ม.เกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี ซ่ึงมีการจัดซ้ือครุภัณฑ์
และวัสดุวิทยาศาสตร์ให้แก่วิทยาลัยฯ ควรใช้
งบประมาณจาก Function
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

8. โครงกำรกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
เชิงกำรค้ำของเกษตรกรผู้เลี ยง
โคเนื อและผู้ผลิตข้ำว จังหวัด
สุพรรณบุรี

2 1,183,700 1,183,700                 -                 -   

106 1. กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่
เกษตรกรผู้เลี ยงโคเนื อส ำหรับกำรเลี ยงแม่โคเพ่ือ
ผลิตลูกเชิงกำรค้ำ 
 - จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือ การเล้ียง
แม่พันธ์ุ
- จัดอบรมเกษตรกร 50 คน รวม 4 วัน

359,200 359,200 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพ
เกษตรกร และมีอาหารปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค

107 2. กำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้เลี ยงแม่พันธ์ุโค
เนื อ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดเลือกแม่พันธ์ุโค
เน้ือส าหรับเกษตรกร 20 คน 2 วัน 
- การประชุม PSC ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

525,300 525,300 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพ
เกษตรกร และมีอาหารปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค

108 3. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวปลอดภัย
จังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือสุขภำพท่ีดีของคนและโค 
 - อบรมการผลิตข้าวปลอดภัย ความรู้การป้องกัน
ศัตรูพืชด้วยชีวภัณฑ์ ส าหรับเกษตรกร 50 คน 1 วัน

299,200 299,200 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพ
เกษตรกร และมีอาหารปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

9. โครงกำรส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตด้ำน
ปศุสัตว์ (โคเนื อ แพะ แกะ) 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสร้ำงรำยได้
ชุมชนย่ังยืน

2 1,460,000 1,460,000                 -                 -   

109 1. ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตโคเนื อ
เพ่ิมมูลค่ำสร้ำงรำยได้ชุมชนย่ังยืน 
 - อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้โคเน้ือ
คุณภาพส าหรับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
ส าหรับเกษตรกร จ านวน 350 ราย
 - การเดินทางศึกษาดูงาน

460,000 460,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการช่วยเพ่ิมพัฒนาสายพันธ์ุโคเน้ือ 
และเพ่ิมรายได้เกษตรกร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

110 2. เพ่ิมประสิทธิภำพยกระดับกำรผลิตแพะ- แกะ
พันธ์ุดีมีคุณภำพ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - การรับรองมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา 
เทคโนโลยีนวัตกรรมการพัฒนาสายพันธ์ุ โดยการ
ด าเนินการ ดังน้ีฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ 30 คน รวม 
20 วัน
 - จัดท าป้ายรับรองฟาร์มปลอดโรค 10 ป้าย รวม 
10,000 บาท
- อบรมเกษตรกร 40 ราย เพ่ิมมาตรฐานขีด
ความสามารถอุตสาหกรรมการเล้ียงแพะเพ่ือการ
ส่งออกการปรับปรุงสายพันธ์ุ 
- อุปกรณ์หน้ากากป้องกันเช้ือโรค ถุงยางตรวจโรค 
กระบอกพลาสติกเจาะเลือดแยกเซร่ัม แร่ธาตุ/ยา
ถ่ายพยาธิ

1,000,000 1,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการช่วยเพ่ิมพัฒนาสายพันธ์ุ
โคเน้ือ และเพ่ิมรายได้เกษตรกร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

10. โครงกำรยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนสินค้ำสัตว์น  ำ

2 1,795,800 1,795,800                 -                 -   

111 1. กำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำสัตว์น  ำ 
 - การรับรองมาตรฐานพันธ์ุสัตว์น้ า GAP โดยการ
ตรวจติดตาม อย่างน้อย 60 ฟาร์มต่อปี
- พัฒนาแหล่งรับซ้ือและการกระจายสินค้า 35 แห่ง

1,795,800 1,795,800 เห็นควรสนับสนุน 
 - เน่ืองจากช่วยพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ า 
เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในพ้ืนท่ี

11. โครงกำร “กำรพัฒนำ
ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์
ปลำสลิด และบรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือเช่ือมโยงสู่ตลำดออนไลน์”

2 1,100,000 1,100,000                 -                 -   

6 1. ส่งเสริมกำรแปรรูปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำ
สลิด 
 - การอบรมส าหรับผู้ประกอบการ 50 ราย 
- การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานชุมชน
และสาธารณสุขจ านวน 15 ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดได้
รายละ 1,000 ช้ิน

1,100,000 1,100,000 เห็นควรสนับสนุน 
 - เน่ืองจากยกระดับผลิตภัณฑ์ เพ่ิมแนวทาง
ส่งเสริมช่องทางการตลาด และองค์ความรู้ธุรกิจ
ออนไลน์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

12. โครงกำรส่งเสริมระบบ
โซล่ำเซลล์สูบน  ำเคล่ือนท่ีและ
ตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรน  ำและสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์
กำรเกษตร

2 2,050,000 2,050,000                 -                 -   

7 1. กำรส่งเสริมระบบโซล่ำเซลล์สูบน  ำเคล่ือนท่ี
และตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน  ำ และสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์กำรเกษตร 
 - ค่าอุปกรณ์สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แผง Solar 
เคร่ืองแปลงไฟ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
- จัดฝึกอบรมส าหรับเกษตรกร 20 คน 4 คร้ัง

2,000,000 2,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงาน
ทดแทน ลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาการแปรรูป
ผลผลิต
*มีเอกสารการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โดย อบต.
สนามคลี

8 2. กำรบริหำรงำนโครงกำร เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วม สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เกษตรกร หรือ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนในกำรใช้พลังงำนทดแทนใน
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน  ำ และ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
- จัดการประชุมบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
พัฒนาโครงการ

50,000 50,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงาน
ทดแทน ลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาการแปรรูป
ผลผลิต
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

13. โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำร
ผลิตสินค้ำพืชอินทรีย์กลุ่ม
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 
อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี

2 1,713,900 1,713,900                 -                 -   

112 1. กำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตสินค้ำพืชอินทรีย์กลุ่ม
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
- จัดอบรมเกษตรกร 75 คน จ านวน 3 วัน ใน
ประเด็น ดังน้ี
กิจกรรม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการจัดการ
ธาตุอาหารพืชตามค่าวิเคราะห์ดิน 
กิจกรรม 2 การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ 92,100 บาท และ
พัฒนาช่องทางตลาด
- จัดให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต
 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  

1,713,900 1,713,900 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยเพ่ือ
สุขภาพของประชาชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

14. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
ตลำดสินค้ำเกษตรปลอดภัย
และผลิตภัณฑ์จังหวัด
สุพรรณบุรี

2 3,586,000 3,564,000                 -   22,000

113 1. จัดอบรมควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ (1 คร้ัง 50 คน)

74,000 74,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมศักยภาพและแนวทาง
ส าหรับผู้ประกอบการค้า

114 2. จัดจ้ำงบุคคลภำยนอก ออกแบบและย่ืนจด
ทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ โดยสนับสนุน
ค่ำธรรมเนียมรำยละ 1 รำยกำรสินค้ำ 
 - จัดจ้างออกแบบเคร่ืองหมายการค้า (100,000 
บาท) และค่าจัดท าค าขอย่ืนจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้า (22,000 บาท)

122,000 100,000 22,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการออกแบบเคร่ืองหมายการค้า
มีความส าคัญ 
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าธรรมเนียมส าหรับ
ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนการค้า

77 3. กิจกรรมกำรจัดงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ
และเจรจำธุรกิจ ในห้ำงสรรพสินค้ำ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลหรือพื นท่ีท่ีมี
ศักยภำพ 
 - จัดงาน Exhibition (50 booths)  2 คร้ังๆ ละ 
5 วัน

3,390,000 3,390,000 เห็นควรสนับสนุน 
 เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการแสดงสินค้านอก
พ้ืนท่ี เป็นโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

15. โครงกำรส่งเสริม
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนด้ำน
กำรเกษตร และผลิตภัณฑ์
สินค้ำ OTOP อ ำเภอเดิมบำง
นำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

2 3,000,000                   -                   -   3,000,000

75 1. ก่อสร้ำงศูนย์จ ำหน่ำยและส่งเสริมกำรเกษตร
อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช 
ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายและส่งเสริมการเกษตร 
เน้ือท่ี 15x30 เมตร 
- เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส าหรับสินค้า OTOP สินค้าเกษตร
และกลุ่มวิสาหกิจของพ้ืนท่ี (เดิมเป็นพ้ืนท่ีตลาด
ต้นไม้ Green market)

3,000,000 3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากท่ีท าการปกครองอ าเภอเดิมบางนาง
บวชเป็นหน่วยด าเนินการ ซ่ึงไม่มีหนังสือยืนยันใน
เหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพ และเป็น
การก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าในพ้ืนท่ีของท่ีท า
การปกครองฯ

16. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื นฐำนด้ำนกำรเกษตรจังหวัด
สุพรรณบุรี

2 35,179,200 35,179,200                 -                 -   

68 1 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลำดยำง เลียบคลอง
มะขำมเฒ่ำ-อู่ทองฝ่ังตะวันออก หมู่ท่ี 9,3 ต ำบล
หนองโอ่ง อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จาก
สะพานหนองแหนถึงถนนลาดยางคอกวัว-ราง
พะยอม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
3.03 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

8,838,800 8,838,800 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกกับ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

69 2 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลำดยำง จำก
ถนนลำดยำงหมำยเลข 333 ถึงคลองมะขำมเฒ่ำ-
อู่ทอง หมู่ท่ี11 ต ำบลหนองโอ่ง อ ำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1.295 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

3,777,300 3,777,300 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกกับ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว

70 3. ปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมเป็นถนนลำดยำงแบบ
 ASPHALTIC CONCRETE เร่ิมจากบริเวณ
ถนนลาดยาง สพ 3009 ถึง บริเวณนานางปรานี  
ยอยรู้รอบ ถนนกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ในพ้ืนท่ี
 หมู่ท่ี 1 บ้านหัวข่อย–หมู่ท่ี 2 บ้านดอนมะเกลือ 
ต าบลดอนมะเกลือ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

7,365,000 7,365,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกกับ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว

71 4. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองระบำยน  ำสำยใหญ่จระเข้สำมพัน กม. 
11+330 ถึง 14+150 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 1 บ้านยุ้งทะลาย
 ต าบลยุ้งทะลาย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
กว้าง  5 เมตร ยาว 2820 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 14100 ตารางเมตร

9,735,000 9,735,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกกับ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

72 5. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวทำงลำดยำงแบบ
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบ้านห้วยม้าลอย หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร

2,200,000 2,200,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกกับ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว

73 6. ก่อสร้ำงสะพำน คสล.ข้ำมคลองชลประทำน
มะขำมเฒ่ำ-อู่ทอง หมู่ท่ี9 บ้านหนองแหน ต าบล
หนองโอ่ง  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

3,263,100 3,263,100 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกกับ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
พัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำร
กีฬำ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำง
เศรษฐกิจ

1. โครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี

2 31,660,000 31,660,000 -               -             

91 1. กำรจัดงำนประจ ำปี “เบิกฟ้ำ ทวำรวดี ท่ีอู่ทอง" 
 จ้างเหมาจัดงาน โดยมีกิจกรรมภายในงาน คือ
- Exhibition (อุปกรณ์สถานท่ีพิธีเปิดงาน และ PR)
- Zone ตลาดวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
- การประกวดแต่งกาย 5 ชาติพันธ์ุท้องถ่ิน
ผู้เข้าร่วมงานจากต่างอ าเภอ และต่างจังหวัด เป็น
งานประเพณีของท้องถ่ิน

2,000,000 2,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
โอกาสการท่องเท่ียว

สุพรรณบุรี   22/65



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

115 2. กำรจัดงำนสืบสำรประเพณี  บุญบั งไฟ
จ้างเหมาจัดงาน โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
 - Exhibition/Zoneวัฒนธรรมท้องถ่ิน (พิธีการ/
อุปกรณ์)
- ประกวดขบวนบ้ังไฟและนางร า
ผู้เข้าร่วมงานจากต่างอ าเภอ และต่างจังหวัด เป็น
งานประเพณีท้องถ่ินท่ีจัดติดต่อกันทุกปี และสร้าง
รายได้ให้คนในพ้ืนท่ี

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
โอกาสการท่องเท่ียว

116 3. จัดงำนประจ ำปี "สืบสำนวัฒนธรรมกำรละเล่น
พื นบ้ำน" 
จ้างเหมาจัดงาน โดยมีกิจกรรม ดังน้ี
 - รายละเอียดการละเล่นพ้ืนบ้าน อุปกรณ์และ
ตกแต่งสถานท่ีเป็นงานท่ีจัดต่อเน่ืองมาหลายปี 
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีได้ดี

200,000 200,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
โอกาสการท่องเท่ียว

117 4. กำรจัดงำนประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหำชำติ
จ้างหมาจัดงาน ตกแต่งสถานท่ี พิธีการ และ PR 
ภายในงานมีขบวนแห่ กิจกรรมน้ีเป็นประเพณีอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน
ผู้เข้าร่วมงานจากต่างอ าเภอและในอ าเภอ ก่อให้เกิด
การสนับสนุนประเพณี ศาสนา

300,000 300,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
โอกาสการท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

92 5. จัดงำนโครงกำร "เทศกำลกินปลำกินเห็ด 
อำหำรรสเด็ดอ ำเภอด่ำนช้ำง" 
จ้างเหมาจัดงาน (ค่าพิธีกรด าเนินการ 4 วัน  เคร่ือง
ป่ันไฟในการจัดงาน อุปกรณ์ประกอบตกแต่งพิธีเปิด
งาน)
- การแสดงแสงสีเสียง เป็นงานท่ีกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหาร เป็นการเผยแพร่อาหารพ้ืนถ่ิน 
และผู้เข้าร่วมมาจากต่างอ าเภอและต่างจังหวัด

1,500,000 1,500,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
โอกาสการท่องเท่ียว *แนบรูปภาพการจัดงาน
ในช่วงท่ีผ่านมา*

9 6. จัดงำน เดิน - ว่ิงเข่ือนกระเสียวเท่ียวด่ำนช้ำง 
มินิ-ฮำล์ฟมำรำธอน 
 - ค่าพิธีกร PR ระบบไฟฟ้าแสงเสียง อาหาร-น้ าด่ืม 
เป็นค่าจ้างเหมาจัดงาน
กลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการออกก าลัง
กายส าหรับประชาชนและนักกีฬา ประชาชน ส่วน
ราชการภายในและนอกพ้ืนท่ีกว่า 2,000 คน

130,000 130,000  เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกาย และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ

10 7. จัดงำน "ป่ันกระเสียว เท่ียววังคัน" 
 จ้างเหมาจัดงาน (ค่าอาหาร และน้ าด่ืมส าหรับ
ผู้เข้าร่วม 2 ม้ือ ป้าย PR) กลุ่มเป้าหมายท้ัง
ประชาชนท่ัวไปในและนอกพ้ืนท่ี สนับสนุนส่งเสริม
การกีฬา ในระดับพ้ืนท่ีต่อยอดสู่ระดับนานาชาติ

130,000 130,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการสนับสนุนการออกก าลังกาย 
การใช้จักรยาน (ลดมลภาวะ) และกระตุ้น
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

11 8. โครงกำรจัดพิธีท ำบุญไหว้จุฬำมณีเจดีย์ 
 จ้างเหมาจัดงานประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ 
การแสดงทางวัฒนธรรม เคร่ืองแต่งกาย อาหาร
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนท้ังในอ าเภอและ
ต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด ประเพณีท้องถ่ินและทาง
ศาสนาท่ีควรอนุรักษ์ไว้

100,000 100,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ศาสนา 
* แนบรูปภาพการจัดกิจกรรมในช่วงท่ีผ่านมา*

12 9. จัดงำนย้อนวันวำนเมืองสุพรรณ (อ ำเภอเดิมบำง
นำงบวชจังหวัดสุพรรณบุรี) 
 จ้างเหมาจัดงาน (ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง
 มหรสพ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ)
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ กลุ่มเป้าหมายประชาชน เด็ก 
เยาวชนในและนอกพ้ืนท่ี

2,000,000 2,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม Eco-tourism
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

13 10. จัดงำนสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีสงกรำนต์ 
จ้างเหมาจัดงาน โดยมีกิจกรรม ดังน้ี
 - ขบวนแห่สงกรานต์ รถบุปผชาติ 
- การแสดงบนเวที light & sound effect 
- การประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุ
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน เด็กและเยาวชนในและ
นอกพ้ืนท่ี เป็นกิจกรรมสืบทอดประเพณีส าคัญของ
ประเทศ เป็น Land mark ส าหรับการท่องเท่ียว
ช่วงสงกรานต์ส าหรับคนในจังหวัดและจังหวัด
ข้างเคียง

3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

14 11. จัดงำนสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน
พรรษำ 
 จ้างเหมาจัดงาน โดยมีกิจกรรม ดังน้ี
- รางวัลการประกวดขบวนรถแห่เทียน
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา การแสดง
เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและศาสนาท่ี
ส าคัญ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในและนอก
พ้ืนท่ี นักท่องเท่ียว

3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

15 12. จัดงำนสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีทิ งกระจำด 
จ้างเหมาจัดงาน โดยมีกิจกรรมในงาน ดังน้ี
 - จัดขบวนแห่งาน จ านวน 40 ขบวน 
- การประกวดขบวนแห่ 
- ประกวดจัดโต๊ะบูชาไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง
เป็นกิจกรรมส าคัญท่ีช่วยอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน 
และความภาคภูมิใจของเยาวชนและเด็กท่ีจะเรียนรู้
และสืบสานต่อไป

1,000,000 1,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

16 13. จัดงำนตรุษจีนสุพรรณบุรี 
 จ้างเหมาจัดงาน โดยมีกิจกรรมในงาน อาทิ
- การแสดง VTR และ effect 
- เชิญศิลปินนักร้อง ติดต้ังอุปกรณ์จอ LED 
ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ Social media 
- ใช้ Drone บันทึกภาพถ่ายการจัดงาน
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในและนอกพ้ืนท่ี 
นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ เป็น Landmark 
ของการท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและสืบสาน
งานประจ าปีท่ีส าคัญส าหรับกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีน
 สร้างความสามัคคีปรองดอง

3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประเพณีและการ
ท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

93 14. กำรจัดงำนประจ ำปีอ ำเภอหนองหญ้ำไซ 
ทกป.หนองหญ้าไซ
จ้างเหมาจัดงาน โดยมีกิจกรรม ดังน้ี
 - ตกแต่งสถานท่ี พิธีเปิด 
 - ออกร้านผลิตภัณฑ์ OTOP มี ZONE อาหารจาก
ร้านประชาชนในพ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนและนักท่องเท่ียวในและ
นอกพ้ืนท่ี สืบสานเทศกาลท้องถ่ินส าหรับเยาวชนใน
พ้ืนท่ี

1,000,000 1,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประเพณีและการ
ท่องเท่ียว เพ่ิมรายได้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในพ้ืนท่ี   *แนบรูปภาพการจัดงานในช่วงท่ีผ่าน
มา*

17 15. จัดงำนเทศกำลปีใหม่ "suphanburi 
Festival 2022" 
จ้างเหมาจัดกิจกรรม อาทิ 
 - การแสดง กายกรรม มายากล 
- พิธีกร เชิญศิลปิน เทคนิคพิเศษช่วง Countdown
เป็น Landmark ส าหรับการท่องเท่ียวช่วงปีใหม่อีก
แห่งท่ีส าคัญของประเทศไทย กระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัด

4,000,000 4,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประเพณีและการ
ท่องเท่ียว ต่อยอดการตลาดส าหรับอนาคต
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

18 16. จัดงำนประเพณีแข่งเรือยำวประเพณีชิงถ้วย
พระรำชทำน อ ำเภอบำงปลำม้ำ 
 จ้างเหมาจัดงาน ( ค่าจ้างคนลากเรือ ถ้วยรางวัล) 
และมีกิจกรรมในงาน ได้แก่ การแข่งขันเรือยาว
ประเพณี
เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของคนในพ้ืนท่ี 
และอนุรักษ์ประเพณี รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
การท่องเท่ียวจากคนต่างพ้ืนท่ีด้วย

800,000 800,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประเพณีและการ
ท่องเท่ียว *แนบรูปภาพการด าเนินการจัดงาน
ในช่วงท่ีผ่านมา*

94 17. กิจกรรมงำนบุญประเพณีอุ้มหลวงพ่อด ำลง
สรงแม่น  ำท่ำจีน วัดเถรพลำย อ ำเภอศรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จ้างเหมาจัดงาน โดยมีการจัดกิจกรรม อาทิ
 งานมหรสพ และเทศน์มหาชาติ 
กลุ่มเป้าหมาย คนในและต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด 
อนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประเพณีและ 
Eco-tourism
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

19 18. กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงพุทธ สร้ำง
แหล่งเรียนรู้วิถีธรรมชำติ ชุมชนพอเพียง “วันเสำร์
เข้ำวัด” ประจ ำปี 2565 จ้างเหมาจัดงาน (เคร่ือง
เสียง  ระบบไฟฟ้า และ PR) โดยมีกิจกรรม อาทิ 
- ตักบาตรทางน้ า ลอยกระทง พิธีบวงสรวง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเท่ียวจากต่างอ าเภอ 
ต่างจังหวัดมาเข้าร่วม และสร้างรายได้ต่อประชาชน
ในพ้ืนท่ี

1,000,000 1,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประเพณีและ 
Eco-tourism

118 19. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว “เทศกำล
ท่องเท่ียวเชิงอำหำรประจ ำถ่ินสุพรรณบุรี” 
จ้างจัดงาน (อุปกรณ์การจัดงาน ระบบไฟฟ้า ท าป้าย 
ต้ังเต๊นท์กิจกรรม  ซุ้มประตู) โดยมีกิจกรรม อาทิ
 - เทศกาลอาหารชุมชน Community Food 
Festival
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด 
และนักท่องเท่ียวเข้าร่วมชมงาน ซ้ือสินค้า อาหาร 
และต่อยอดสู่การสนับสนุนการท่องเท่ียว ท่ีพัก 
โฮมสเตย์ในพ้ืนท่ี

5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประเพณีและ 
Eco-tourism
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

83 20. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
"เทศกำลอำหำรจำนแห้ว" หน่ึงเดียวในสยำม 
 - รายละเอียดการจัดงานตาม TOR อุปกรณ์จัด
ตกแต่ง 50 booths (ปล๊ักไฟ โต๊ะ เก้าอ้ี) ท าป้าย
ส าหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต 100 ป้าย อุปกรณ์
ดับเพลิง ซักล้าง จุดรับประทานอาหารผู้ร่วมงาน
ประมาณ 50 ชุด (โต๊ะ เก้าอ้ี) ออกแบบตกแต่งเวที 
การประกวดร้องเพลง 2 วัน ประกวดหนูน้อยสมหวัง
 1 วัน ประกวดสาวประเภทสอง 1 วัน ประกวดเต้น
บาสโลบ 1 วัน ค่า PR ผ่านส่ือ TV / online / 
Radio และท าป้าย Banner ติดรถแห่ก่อนการจัด
งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน

1,500,000 1,500,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประเพณีและ 
Eco-tourism

119 21. ประเพณียกธงสงกรำนต์ ต ำบลบ่อกรุ ต ำบล
หนองกระทุ่ม อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช 
 จ้างเหมาจัดกิจกรรม (ค่าสถานท่ี จัดขบวนแห่
วัฒนธรรม การแสดง เคร่ืองขยายเสีย อุปกรณ์
ตกแต่งบริเวณงาน) โดยมีกิจกรรม การแสดงบนเวที
 ขบวนแห่
เป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ินส าหรับเยาวชนใน
พ้ืนท่ี สืบทอดวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวส าหรับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีข้างเคียง

1,000,000 1,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประเพณีและ 
Eco-tourism
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

2. โครงกำรเพ่ิมมำตรฐำน
พัฒนำกำรเข้ำถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวท้องถ่ินและแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน

2 2,700,000 2,700,000 -               -             

120 1. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร และบริกำรด้ำน
กำรท่องเท่ียวเพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเท่ียว
ชุมชน 
 - อบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 80 คน 4 วัน เร่ืองวิถี
ชุมชน Home stay มาตรฐาน SHA หลักสูตร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น

2,700,000 2,700,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมศักยภาพ บุคลากร
ทางการท่องเท่ียว สร้างความเช่ือม่ันมาตรฐาน
ความปลอดภัย

3. โครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือกำร
ท่องเท่ียว งำนอนุสรณ์
ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี

2 14,000,000 14,000,000 -               -             

20 1. กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมงำนอนุสรณ์ดอนเจดีย์ 
จ้างเหมาจัดงาน โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังน้ี
 - ประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง 
- การแสดงเพลงพ้ืนบ้าน ศิลปวัฒนธรรม
เป็นการจัดงานต่อเน่ืองประจ าปี และเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน กระตุ้นเศรษฐกิจ

2,000,000 2,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพลง
ลูกทุ่งในกลุ่มเยาวชน และส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

21 2. จัดแสดงยุทธหัตถีประกอบแสง สี เสียง
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
 - จัดกิจกรรมแสง สี เสียง ส าหรับผู้ชมกว่า 
35,000 คน (11 รอบ)

9,000,000 9,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์ให้
ความรู้สร้างจิตส านึกส าหรับเยาวชน เพ่ือเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

22 3. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือกำรท่องเท่ียว
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - สวดพระอภิธรรมและการแสดงมหรสพสมโภช 
จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จาก 10 
อ าเภอ / ค่าสถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองเสียง ท าป้าย PR
 การจ้างท าความสะอาด รักษาความปลอดภัย ค่า
เช่าเวทีแสดงโขน ค่าการแสดงดนตรี ร าวง ลิเก

3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

4. โครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม 
ชำติพันธ์ุจังหวัดสุพรรณบุรี

2 37,252,000 37,232,000 -               20,000

121 1. งำนเทศกำลอำหำรพื นบ้ำนและกำรแสดงพื นถ่ิน
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ้างเหมาจัดงาน ค่าสถานท่ี อาหารกลางวัน 2 ม้ือ 
จ านวน 2 วัน ตกแต่งสถานท่ีอุปกรณ์ โดยมีกิจกรรม
ในงาน อาทิ
 - การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
- สาธิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- ออกร้านจ าหน่ายสินค้าของ 10 อ าเภอ 
- การประกวดอาหารพ้ืนบ้าน

1,000,000 990,000 10,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน การ
ท่องเท่ียวและโอกาสทางธุรกิจอาหารและสินค้า 
ไม่เห็นควรสนับสนุน
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด 
10,000 บาท

84 2. มหกรรมวัฒนธรรมสำนสัมพันธ์ 10 ชำติพันธ์ุ
จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ้างเหมาจัดงาน โดยมีกิจกรรม อาทิ  
- การประกวดออกแบบชุดแต่งกายร่วมสมัยจาก
ผ้าทอของกลุ่มชาติพันธ์ุ 
- ตกแต่งร้ิวขบวน 10 ขบวน การจัดแสดง
นิทรรศการ อาหาร ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2,000,000 1,990,000 10,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ินและส่งเสริมค่านิยม 
ไม่เห็นควรสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายกรรมการตัดสินประกวด 10,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

122 3. กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว "รวมญำติชำติ
พันธ์ุไทยทรงด ำ สืบสำนประเพณีไทยทรงด ำ" 
 จ้างเหมาจัดงาน  (พิธีเปิดและการแสดง จัดเวที 
สถานท่ี อุปกรณ์ ณ บริเวณวัดดอนมะเกลือ) โดยมี
กิจกรรม ดังน้ี
- กิจกรรมการละเล่น 
- ประกวดยุวชนไทยทรงด า

1,000,000 1,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ินและส่งเสริมค่านิยม 

74 4. กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้และจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือพื นถ่ินเมืองโบรำณอู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอมือ โดยมีอาคารศูนย์เรียนรู้ 220 ตร.ม.โรงเก็บ
อุปกรณ์
- ติดต้ังอุปกรณ์พ้ืนฐาน ได้แก่ โคมไฟ 24 ช้ิน 
เต้าเสียบปล๊ักไฟ และสายไฟ 10 ชุด Air Condition
 4  เคร่ือง 
ก่ีทอมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
-ค่าใช้จ่ายระหว่างการสร้าง ค่าน้ า ไฟฟ้า ค่าขนส่ง 
งานเคลียร์พ้ืนท่ี

5,396,700 5,396,700 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการค้าสินค้าท้องถ่ิน 
Landmark การท่องเท่ียว 
*องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย เป็น
หน่วยบริหารจัดการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

123 5. พัฒนำแหล่งท่องเท่ียวไทด ำบ้ำนดอนมะนำว 
ก่อสร้ำงพิพิธภัณฑ์ ไทยทรงด ำไม้สัก 2 ชั น 
 - ก่อสร้างบ้านไทยทรงด า และศาลากลางน้ าชุมชน
บ้านดอนมะนาว

20,539,300 20,539,300 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมประเพณีและ 
Landmark การท่องเท่ียว 
* อบต.ดอนมะนาว เป็นหน่วยรับบริหารจัดการ

85 6. ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียวชุมชนบ้ำนสิบ
แรด 
 - ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 4x12 
เมตร
- ศูนย์เรียนรู้ทางเศรษฐกิจ ณ อ าเภอสามชุก
- พ้ืนท่ีจุดชมวิว /อาคารศูนย์สาธิตผลิตภัณฑ์ / 
สะพานไม้เช่ือมระหว่างสถานท่ี / ปรับปรุงภูมิทัศน์

5,797,000 5,797,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
และส่งเสริมค่านิยม เพ่ิม Landmark แห่งใหม่
ในการส่งเสริมท่องเท่ียว 
*อบต.หนองผักนากเจ้าของพ้ืนท่ีบ ารุงรักษา

86 7. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้อัตชีวประวัติบุคคลส ำคัญ
ของวงกำรลูกทุ่งไทย (พิพิธภัณฑ์ “สำยัณห์ 
สัญญำ) 
 - ปรับปรุงตกแต่งห้องวีดิทัศน์และส่วนเช่ือมต่อ
พิพิธภัณฑ์ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย อ าเภอหนอง
หญ้าไซ

1,519,000 1,519,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ินและส่งเสริมค่านิยม 
*โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย เป็นผู้ดูแล บริหาร
จัดการต่อไป
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

5. โครงกำรขับเคล่ือนจังหวัด
สุพรรณบุรีสู่เมืองสร้ำงสรรค์
ด้ำนดนตรีของยูเนสโก

2 20,000,000 -                 -               20,000,000

124 1. กำรขับเคล่ือนจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ด้ำนดนตรีของยูเนสโก
 - จ้างท่ีปรึกษาศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอด
องค์ความรู้ทักษะความสามารถ 
- จัดงานการแสดงดนตรี มีการประชาสัมพันธ์เชิง
สร้างความตระหนักรู้ รวมถึงจัดแสดงดนตรีนานาชาติ

20,000,000 20,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นลักษณะการจ้างท่ีปรึกษาศึกษา 
ท ารายงาน อบรมเผยแพร่ความรู้ และการจัด
เทศกาลดนตรีนานาชาติ ซ่ึงควรเป็นงบ Function

6. โครงกำรขับเคล่ือนและ
ยกระดับกำรท่องเท่ียวอย่ำง
ย่ังยืนเพ่ือคนทั งมวลสู่
มำตรฐำนสำกล

2 2,000,000 -                 -               2,000,000

125 1. จัดท ำแผนขับเคล่ือนและยกระดับกำรท่องเท่ียว
อย่ำงย่ังยืนเพ่ือคนทั งมวลสู่มำตรฐำนสำกล 
(ส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 7) 
 - ศึกษาวิจัยแนวทางและต้นแบบ Universal 
design รวมถึงการจัดท าแผน

2,000,000 2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการด าเนินการตามภารกิจ 
Function
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

7. โครงกำรปรับปรุงและ
พัฒนำโบรำณสถำนจังหวัด
สุพรรณบุรี

2 75,263,300 11,500,000      63,763,300 -             

126 1. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ทำงโบรำณคดีแหล่ง
โบรำณคดีหนองรำชวัตร ต ำบลหนองรำชวัตร 
อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ก่อสร้างหลุมขุดค้นขนาด 25x60 เมตร 
จ านวน 1 หลัง 

35,000,000 35,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ศิลปะ
โบราณคดี

127 2. พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท่องเท่ียวและกำร
ให้บริกำรแก่อำคำรประติมำกรรมขุนหลวงพะง่ัว
และประวัติศำสตร์สุพรรณบุรี 
 - ปรับปรุงอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะง่ัวและ
ประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี ซ่ึงมีอยู่เดิม และปรับปรุง
ภูมิทัศน์

11,500,000 11,500,000 เห็นควรสนับสนุน  
เน่ืองจากเป็น Landmark การท่องเท่ียว

128 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์พื นท่ีโดยรอบพระบรมรำชำ
นุสรณ์ดอนเจดีย์ ต ำบลดอนเจดีย์ อ ำเภอดอนเจดีย์
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - ปรับปรุงเจดีย์ ศาลาสถิตยุทธการ สร้างห้องน้ า 
ปรับปรุงลานจอดรถ ตกแต่งต้นไม้

8,500,000 8,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นอนุสรณ์สถานของชาติ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

129 4. ปรับปรุงบ้ำนยะมะรัชโชส ำหรับกำรจัดแสดง
นิทรรศกำรถำวรฯ 
 - งานซ่อมปรับปรุงอาคาร พ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการ
แบบถาวร 
จัดกิจกรรมดอกไม้ 4 คร้ัง ก่อสร้างส่วนบริการ
นักท่องเท่ียว

20,263,300 20,263,300 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เป็นแหล่ง
ศึกษาพันธ์ุไม้ดอกไม้พ้ืนถ่ิน และเป็นการส่งเสริม
การค้าและการท่องเท่ียว

8. โครงกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร “สวน
สวรรค์สุพรรณบุรี”

2 2,400,000 2,400,000 -               -             

23 1. กิจกรรมทำนตะวันบำนสุพรรณบุรี 
 - จัดงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายผลผลิตจาก
เกษตรกร 15 วัน (ค่าสถานท่ี ค่า PR ป้ายแสดง
ข้อมูลวิชาการ)

384,050 384,050 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
 เพ่ิมมูลค่าช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต น าไปสู่
การขยายตลาด

24 2. กิจกรรมดอกเบญจมำศ 
 - จัดงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายผลผลิตจาก
เกษตรกร 15 วัน (ค่าสถานท่ี ค่า PR ป้ายแสดง
ข้อมูลวิชาการ)

660,150 660,150 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
 เพ่ิมมูลค่าช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตและ
ขยายตลาด

25 3. กิจกรรมกล้วยไม้นำนำพันธ์ุ 
 - จัดงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายผลผลิตจาก
เกษตรกร 1 เดือน (ค่าสถานท่ี PR ป้ายแสดงข้อมูล
วิชาการ)

692,550 692,550 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
 เพ่ิมมูลค่าช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตและ
ขยายตลาด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

26 4. กิจกรรมสับปะรดสีแฟนซี
 - จัดงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายผลผลิตจาก
เกษตรกร 1 เดือน (ค่าสถานท่ี PR ป้ายแสดงข้อมูล
วิชาการ)

663,250 663,250 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
 เพ่ิมมูลค่าช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตและ
ขยายตลาด

9. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
กีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี

2 7,180,000 3,872,000 -               3,308,000

29 1. จัดกำรแข่งขันกีฬำเช่ือมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
หน่วยงำน "กีฬำสุพรรณ สัมพันธ์ 65" 
 - จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ฟุตบอล วอลเลย์บอล
 ส าหรับข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานในพ้ืนท่ี

500,000 500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
แต่ควรเป็นงบ Function เน่ืองจากเป็นกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี

27 2. จัดแข่งขันกีฬำพื นฐำนและกีฬำเพ่ือควำมเป็น
เลิศ 
 - จัดการแข่งขันเทนนิส จักรยาน ยิงปืน ว่ายน้ า 
ส าหรับเยาวชน และนักกีฬา

2,000,000 2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นงบ Function ซ่ึงกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือปลุกฝังการเล่นกีฬาส าหรับ
เยาวชน ส่งเสริมนักกีฬาในระดับทีมชาติ

28 3. กำรปรับปรุงสนำมกีฬำเทนนิส สนำมกีฬำแห่งท่ี
 2 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีข้ึน ค่าปรับปรุง
สนาม 3,872,000 บาท และครุภัณฑ์ห้องพักนักกีฬา
 808,000 บาท

4,680,000 3,872,000 808,000 เห็นควรสนับสนุน 
เพ่ือให้มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
ปลูกฝังการเล่นกีฬาส าหรับเยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
*ค่าครุภัณฑ์ห้องพักควรเป็นงบ Function
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

10. โครงกำรส่งเสริมกำรตลำด
กำรประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเท่ียวเชิงรุก

2 5,500,000 500,000 -               5,000,000

130 1. จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว Virtual 
Tour 360 องศำ (ทัวร์เสมือนจริง)

5,000,000 5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 - เน่ืองจากเป็นภารกิจงบ Function

42 2. ผลิตสำรคดีส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ในพื นท่ี 10 
อ ำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 - จัดท าสารคดีส่งเสริมการท่องเท่ียวเผยแพร่ผ่านส่ือ
 โทรทัศน์ และโซเช่ียลมีเดีย จ านวน 10  ตอน

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน 
 เน่ืองจากเป็นแนวทางการเผยแพร่วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

11. โครงกำรจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว
จังหวัดสุพรรณบุรี

2 17,400,000 -                 13,900,000 3,500,000

131 1. จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวจังหวัด
สุพรรณบุรี 
จ้างเหมาด าเนินการ ดังน้ี
 - จัดท าหนังส้ันและวิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
5,900,000 บาท
- ป้าย PR BillBoard & LED full color 8,000,000
 บาท
- จัดท า Application วงเงิน 3,500,000 บาท

17,400,000 13,900,000 3,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
ช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว และการ
ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ ประเพณี สถานท่ี
ส าคัญของจังหวัด 
ไม่สนับสนุนค่าท า Application *
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

12. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื นฐำนและส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำรท่องเท่ียว เพ่ือ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว
จังหวัดสุพรรณบุรี

2 29,381,400 29,381,400 -               -             

30 1) ปรับปรุงถนนลำดยำงเดิมเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทำงเข้ำแหล่งโบรำณคดีหนองรำชวัตร หมู่ท่ี
 8 ณ บ้านหนองเปล้า ต าบลหนองราชวัตร อ าเภอ
หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร   

3,330,000 3,330,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการเป็นการพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมสู่แหล่งท่องเท่ียว

31 2) ปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมเป็นถนนลำดยำง
แบบAsphalt Concrete  บริเวณรอบคันบึงลำด
บัว หมู่ท่ี 7 ต าบลดอนมะเกลือ อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  
6.00  เมตร ยาว 2.080 กิโลเมตร  หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12,480.00 ตารางเมตร

4,874,000 4,874,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมสู่
แหล่งท่องเท่ียว

78 3) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.610 กิโลเมตร 
หนา 0.15 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,440 ตารางเมตร

1,425,100 1,425,100 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมสู่
แหล่งท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

79 4) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี 4 ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพ่ีน้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 0.575 
กิโลเมตร หนา 0.15 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,450.00  
ตารางเมตร

1,116,100 1,116,100 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมสู่
แหล่งท่องเท่ียว

87 5) เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต หมู่ท่ี 3 และ
หมู่ท่ี 4  ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพ่ีน้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงท่ี 1 กว้าง 5.00 เมตรยาว 
0.075 กิโลเมตร หนา 0.05  ช่วงท่ี 2 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 0.935 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีก่อสร้างช่วงท่ี 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า 5,985.00 
เมตร

1,937,700 1,937,700 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมสู่
แหล่งท่องเท่ียว

88 6) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.200 
กิโลเมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 4,800.00  เมตร

3,457,000 3,457,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมสู่
แหล่งท่องเท่ียว

89 7) สร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์คอนกรีต  หมู่ท่ี 2 
ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี กว้าง 4.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
0.900 กิโลเมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า4,500.00 ตารางเมตร

2,741,500 2,741,500 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมสู่
แหล่งท่องเท่ียว

สุพรรณบุรี   43/65



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

32 8) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
เส้นทำงถนนสำยดอกไม้ (บริเวณดอนเจดีย์
อนุสาวรีย์ดอนเจดีย์)

10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ประวัติศาสตร์โบราณคดี และ Eco-tourism   

33 9) ปรับปรุงระบบน  ำพุดนตรีภำยในสวนเฉลิมภัทร
รำชินี 
 - ซ่อมแซมระบบน้ าพุท่ีเส่ือมสภาพให้สามารถใช้
งานได้

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนา Landmark ดึงดูดการ
ท่องเท่ียว   

13. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
แหล่งท่องเท่ียวบริเวณท่ีท ำ
กำรอุทยำนแห่งชำติพุเตย 
จังหวัดสุพรรณบุรี

2 8,207,000 8,207,000 -               -             

34 1.ก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในแหล่ง
ท่องเท่ียวบริเวณท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติพุเตย 
อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - จ านวน 7 รายการ คือ ก่อสร้างอาคารบริเวณ
ลานกางเต้นท์ ห้องน้ า บ้านพักนักท่องเท่ียว ด่าน
เก็บค่าบริการ อาคารห้องประชุม ศาลาจุดชมวิว

8,207,000 8,207,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
Eco-tourism    
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

14. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
แหล่งท่องเท่ียวตะเพินค่ี - ยอด
เขำเทวดำ อุทยำนแห่งชำติพุ
เตย จังหวัดสุพรรณบุรี

2 5,425,000 5,425,000 -               -             

35 1. ก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในแหล่ง
ท่องเท่ียวตะเพินค่ี-  ยอดเขำเทวดำอุทยำนแห่งชำติ
พุเตย อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - จ านวน 6 รายการ คือ สร้างอาคารบริเวณลาน
กางเต๊นท์ หอพักน้ า ด่านเก็บค่าผ่านทาง ศาลาชมวิว
 ติดต้ัง Solarcell

5,425,000 5,425,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนา Landmark ดึงดูดการ
ท่องเท่ียว และสนับสนุนการใช้พลังงาน ไม่เป็น
มลภาวะ รักษ์ส่ิงแวดล้อม

15. โครงกำรพัฒนำชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP วิถีคนเมือง
เหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 9,075,600 -                 9,075,600 -             

132 1. พัฒนำชุมชนท่องเท่ียว OTOP วิถีคนเมือง
เหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - อบรมเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรภาคการ
ท่องเท่ียวผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชนและคน
ในชุมชน 20 หมู่บ้าน
- จัดงานส่งเสริมและตลาดชุมชน OTOP 
- ศึกษาดูงาน และ PR

9,075,600 9,075,600 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงินเน่ืองจากจะ
ช่วยส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน แลกเปล่ียน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 กำร
ส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม
ควบคู่กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติสู่ควำม
ย่ังยืน

1. โครงกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่อย่ำงย่ังยืน

5 6,797,500 958,000 5,663,500 176,000

36 1. กำรสร้ำงกระแสค่ำนิยมในกำรอนุรักษ์แม่น  ำ 
 - PR ผ่านสถานีวิทยุ Bill board ในพ้ืนท่ี 6 อ าเภอ
ริมน้ า ท า Brochure คู คลอง จังหวัดสุพรรณบุรี

          958,000             958,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน  

133 2. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 - ต้ังศูนย์อ านวยการบริหารโครงการ ท าป้ายแนว
เขตโดยการปลูกต้นไม้ 80,000 ต้นกล้า (ล้านหก) 
- จัดอบรมนโยบายการใช้ท่ีดินส าหรับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 8 ต าบล รวม 5 คร้ังๆ ละ 100 คน

       2,309,500 2,309,500 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นการส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
 และเพ่ิมอากาศท่ีดี

134 3. ป่ำชุมชนเพ่ือควำมม่ันคง 
จัดท าป้ายแนวเขต 5,000 ป้าย รวม 750,000 บาท 
ป้ายช่ือป่าชุมชน 2 ป้าย รวม 600,000 บาท ป้าย
เหล็ก PR 2 ป้าย รวม 600,000 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมราษฎร์พิทักษ์ป่า 8 รุ่นๆละ 110 คน 
ระยะเวลารุ่นละ 2 วัน

       3,354,000 3,354,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน  
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

135 4. ผนึกก ำลังป้องกัน ตรวจสอบและประเมิน
แนวโน้มสถำนกำรณ์ส่ิงแวดล้อม และท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติ

          176,000 176,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากงบประมาณเป็นค่าเบ้ียเล้ียงและ
ยานพาหนะของเจ้าหน้าท่ี ควรเป็นงบ function

2. โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
ไม้เศรษฐกิจจังหวัดสุพรรณบุรี

5 2,644,500 -                 2,644,500 -             

136 1. โครงกำรเพำะช ำกล้ำเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกไม้
เศรษฐกิจ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 - จัดอบรมความรู้การเพาะช ากล้าไม้ แก่เกษตรกร 
จ านวน 10 อ าเภอๆละ 30 คน
- จัดท า 10 เรือนเพาะช า และ มี 500,000 กล้าไม้
เศรษฐกิจ

       1,748,900        1,748,900 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

137 2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจใน
พื นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
 - จัดท าฐานข้อมูลการปลูกไม้เศรษฐกิจของจังหวัด
- อบรมประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ 
175 ราย

          895,600           895,600 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน ส่งเสริมการ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนต่อประชาชนและ
ผู้ประกอบการและการจัดท าฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

3. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
กำรผลิตพลังงำนทดแทน และ
กำรอนุรักษ์พลังงำน พร้อม
สร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัคร
พลังงำนชุมชน

5 5,000,000 2,685,000 -               2,315,000

37 1. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ แบบ Solar Home 
  - ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ ส าหรับหมู่บ้านชน
กลุ่มน้อยท่ีอาศัยกว่า 60 ครัวเรือนเป็นเวลา 200 ปี 
 โดยด าเนินการ ดังน้ี
- ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์ 340 Watt 
และ Controller จ านวน 1 ชุด

       2,685,000          2,685,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการใช้พลังานทดแทน 
รักษ์ส่ิงแวดล้อม และลดมลภาวะ โดย อบต.
สนามคลี เป็นหน่วยบริหารจัดการ

38 2. กำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้แก๊สชีวภำพ
จำกฟำร์มสุกร 
 - ติดต้ังระบบส าหรับประโชน์ต่อประชาชนประมาณ
 4,237 ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ลดโรคทาง
ระบบหายใจ

       2,315,000      2,315,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากไม่มีเอกสารการบริหารจัดการ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตแก๊สชีวภาพ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

4. โครงกำรเสริมสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือประชำ
รัฐในกำรอนุรักษ์ ดูแลบริหำร
จัดกำรแหล่งน  ำ

5 800,000 -                 -               800,000

39 1. กำรบริหำรจัดกำรผักตบชวำ (โยธาธิการและผัง
เมือง สุพรรณบุรีและหน่วยงานร่วม) 
 - จัดเก็บและผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา 
(ค่าเช้ือเพลิง/อุปกรณ์ท าปุ๋ย และค่าเบ้ียเล้ียง
เจ้าหน้าท่ี)

800,000 800,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นภารกิจ Function

5. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรประมงและแหล่งน  ำ
ส ำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี 
แบบมีส่วนร่วม อย่ำงย่ังยืน

5 5,143,000 -                 898,000 4,245,000

138 1. สร้ำงและพัฒนำระบบเครือข่ำย 
 - จัดฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนชาวประมง จ านวน 
120 คน
4 แห่งพ้ืนท่ีต้นแบบ และ PR

          351,400           351,400 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

139 2. กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์แหล่งน  ำและทรัพยำกร
สัตว์น  ำ 
 - จัดฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนชาวประมง จ านวน 
120 คน
4 แห่งพ้ืนท่ีต้นแบบ และ PR

          546,600           546,600 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

140 3. กำรเพ่ิมผลผลิตทรัพยำกรสัตว์น  ำในแหล่งน  ำ 
 - พันธ์ุกุ้งก้ามกราม พันธ์ุปลาไทย

       1,919,000      1,919,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นงาน Function

141 4. เฝ้ำระวังและฟ้ืนฟูคุณภำพน  ำแม่น  ำท่ำจีนและ
แหล่งน  ำส ำคัญ ด้วยหัวเชื อ ปม.1 
 - ก าหนดพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง ศึกษาคูณภาพแหล่งน้ า 
บ าบัดน้ าและประเมินผล

       1,026,000      1,026,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นภารกิจ Function

142 5. ศึกษำกำรเปล่ียนแปลงนิเวศทำงน  ำในแม่น  ำท่ำ
จีนและแหล่งน  ำส ำคัญ 
 - ศึกษาพ้ืนท่ี เก็บตัวอย่างสัตว์น้ า จัดท าคู่มือ

          800,000         800,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นภารกิจ Function

143 6. กำรควบคุมกำรท ำกำรประมงผิดกฎหมำย
 - ค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการเฝ้าระวัง 
ควบคุมการท าประมง

          500,000         500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นภารกิจ Function

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 กำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน

1. โครงกำรเสริมสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมพลังประชำรัฐ และ
ส่งเสริมควำมสำมัคคีปรองดอง

1 4,844,400 -                 3,449,400 1,395,000

144 1. ส่ือมวลชนสัมพันธ์ 
 - จัดต้ังคณะท างาน ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ลงพ้ืนท่ีส ารวจข้อมูล
- จัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นส าหรับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจ านวน 100 คน

292,400          292,400          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

145 2 หมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง (อพป.) 
 - จัดต้ังคณะท างาน ประชุมหน่วยงาน ลงพ้ืนท่ี
ส ารวจข้อมุลเชิงลึก จัดเวทีแลกเปล่ียนความเห็น
ส าหรับประชาชนในพ้ืนท่ี ให้ความรู้ด้านการกู้ชีพ
กู้ภัย จ านวน 4 รุ่นๆละ 60 คน มีการมอบวุฒิบัตร 
อุปกรณ์การฝึก สถานท่ี พิธีเปิด-ปิด

932,000          932,000          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงินเน่ืองจากเป็น
กิจกรรมสร้างจิตส านึกสร้างความสมานฉันท์

40 3. วันมวลชน 25 มกรำคม 
 - จัดกิจกรรมเน่ืองในวันกองทัพไทย พิธีบวงสรวง
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

186,250          186,250        ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นภารกิจภายใต้งบ Function 
ซ่ึงหน่วยงานภารกิจหลักควรสนับสนุน เพราะ
เป็นกิจกรรมสร้างจิตส านึกสร้างความสมานฉันท์ 
เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมความรัก
ชาติและสถาบัน

41 4. วันรวมพล "โครงกำรอำสำพัฒนำและป้องกัน
ตนเอง" หรือ "อพป." และสวนสนำม  กอ.รมน.
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - จัดประชุมสัมมนา เวทีแลกเปล่ียน อภิปราย

458,750          458,750        ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสร้างจิตส านึกสร้างความ
สมานฉันท์ของเจ้าหน้าท่ีและประชาชนในพ้ืนท่ี 
เทิดทูนสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ แต่ควร
เป็นงบ Function

146 5. สำนใจไทย หน่ึงเดียว สำนเสวนำ 
 - จัดอบรมจ านวน 10 รุ่นใน 10 อ าเภอๆ ละ 
100 คน

685,200          685,200          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เป็นกิจกรรม
สร้างจิตส านึกสร้างความสมานฉันท์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

147 6. กำรปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชำชน 
 - จัดอบรมจ านวน 10 รุ่นใน 10 อ าเภอๆ ละ 
100 คน

205,800          205,800          เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เป็นกิจกรรม
สร้างจิตส านึกสร้างความสมานฉันท์

148 7. อบรมจัดตั งเครือข่ำยข่ำวประชำชน  กอ.รมน.
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - จัดฝึกอบรมจ านวน 10 อ าเภอๆ ละ 50 คน 
ศึกษาดูงาน

1,334,000       1,334,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เป็นกิจกรรม
สร้างจิตส านึกสร้างความสมานฉันท์

76 8. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำร
พบส่ือมวลชน

150,000          150,000        ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 ควรเป็น Function เน่ืองจากโอกาสส าคัญท่ีได้
แลกเปล่ียนและรับฟังส่ือมวลชนท่ีเป็นตัวกลาง
จากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

149 9. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมี
ทักษะเก่ียวกับงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
 - อบรมบุคลากรภาครัฐ 2 รุ่นๆ ละ 50 คน

600,000          600,000        ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 - เน่ืองจากเป็นภารกิจ Function
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชน
เพ่ือควำมอยู่ดีกินดี

3 3,500,000 2,295,000 1,205,000 -             

48 1  ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนผู้สูงอำยุและผู้มีรำยได้
น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี (พมจ.สุพรรณบุรี)
 - กิจกรรมซ่อมแซมบ้านจ านวน 30 หลัง 
- มีการประชุมวางแผนงาน ติดตามผล 
และการส่งมอบ

1,310,000 1,310,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ 
Aging Society  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
เพ่ิม GNH

49 2.  ศูนย์เพ่ือนใจคนสูงวัย (Elderly Friends 
Center) 
 - จัดต้ังศูนย์จ านวน 10 ศูนย์ในพ้ืนท่ีโรงเรียน 
10 แห่ง
- การประชุมวางแผนด าเนินงานจัดต้ังศูนย์ และ 
ประเมินผล

485,000 485,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ 
Aging Society พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
เพ่ิม GNH

50 3. เสริมสร้ำงเครือข่ำยคุ้มครองเด็กในระดับต ำบล 
 - อบรมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการคุ้มครองเด็ก
ระดับต าบล 23 ต าบลๆละ 1 วัน ต าบลละ 20 คน
- จัดท าระบบบันทึกข้อมูล การลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม 
สรุปผลและติดตามผลการด าเนินงาน

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและจิตใจ
เด็กอนาคตของประเทศ

สุพรรณบุรี   53/65



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

150 4. ปรับปรุงห้องนิทรรศกำรจังหวัด 
 - ปรับปรุงห้องนิทรรศการโครงการพระราชด าริ 
335,000 บาท 
- จัดนิทรรศการโครงการพระราชด าริของจังหวัด 
500,000 บาท

835,000 835,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  
เน่ืองจากเป็นภารกิจสืบเน่ือง Royal project

151 5 สนับสนุน ให้ควำมรู้ กลุ่มผู้แทนชุมชน / 
คณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชน / เครือข่ำย
ภำคประชำชนในพื นท่ีใน
 - การขับเคล่ือนกลไกการด าเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม เชิงการป้องกัน ยับย้ังคล่ีคลายปัญหาความ
ขัดแย้ง ปัญหาอาชญากรรม การขอรับความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายของคนในชุมชน และการ
รับคืนคนดีสู่ชุมชน รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม อบรม 1,000 คน รวม 10 คร้ัง

370,000 370,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

3. โครงกำรส่งเสริมป้องกันให้
ผู้สูงอำยุปลอดภัย ห่ำงไกล
กำรหกล้ม ปี 2565

3 1,978,200 0 478,200 1,500,000

1 พัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพผู้สูงอำยุจังหวัด
สุพรรณบุรี  
- กิจกรรมลงพ้ืนท่ี ตรวจสุขภาพ 
- ส ารวจจ านวนผู้สูงอายุ 
- Workshop การดูแลสุขภาพ/อาหาร 
- การท าส่ือองค์ความรู้การหกล้ม การออกก าลังกาย
และทานอาหารท่ีเหมาะสม
- เคร่ืองตรวจมวลกระดูก 1 เคร่ือง 1,500,000 บาท

1,978,200 478,200 1,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน 
ไม่เห็นควรสนับสนุน
เคร่ืองตรวจมวลกระดูก ควรใช้งบ Function

152 4.โครงกำรศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ
เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูง
วัยและประชำชนท่ัวไปตำม
แบบวิถีไทย (New Normal)

3 5,800,000 0 4,200,000 1,600,000

153 1. กำรลงพื นท่ีส ำรวจข้อมูลพื นฐำน และส่ิงจ ำเป็น
ท่ีชุมชนต้องกำรให้ปรับปรุง/พัฒนำ กำรวิเครำะห์
ปัญหำต่ำงๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขและพัฒนำ  
 - การลงพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจข้อมูลน ามาปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
- วัสดุผลิตเอกสาร

800,000 800,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ลงพ้ืนท่ี 
ซ่ึงควรเป็นภารกิจงบ Function
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

154 2. กำรให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำรและบริกำร
สุขภำพขั นพื นฐำนด้ำนกำรดูแลสุขภำพตนเองและ
คนในครอบครัว  
 - ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยมีโรคไม่ติดเช้ือ การดูแลสขภาพทางกายและ
จิตใจ ภาวะซึมเศร้า อัลไซเมอร์ 
- การรายงานติดตามประเมินผล 60 คน 4 ด้าน

1,550,000 1,550,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมพร้อม aging 
society แต่ควรด าเนินการร่วมกับ พมจ.

155 3. กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
ผู้สูงวัยด้วยบริกำรแพทย์ทำงเลือกและกำรแพทย์
แผนไทย 
 - บริการข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐานส าหรับผุ้สูงอายุ 60 
คน จ านวน 20 วัน ท าเอกสารคู่มือประกอบ วัสดุ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์

1,600,000 1,600,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
เร่ืองการแพทย์และแพทย์ทางเลือก และควร
ด าเนินการร่วมกับ สธ.

156 4. กำรยกระดับคุณภำพชีวิตด้วยกำรพัฒนำ
สุนทรียภำพทำงอำรมณ์จำกดนตรีบ ำบัดและ
ศิลปหัตถกรรมเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ภำยในครอบครัว ชุมชน และท้องถ่ิน 
 - จัดอบรมการดูแลสุขภาพโดยการใช้สมุนไพร 
ทักษะการพัฒนาผลิตภัณพ์เพ่ือสร้างรายได้เสริม
ส าหรับผู้สูงอายุในครัวเรือน 60 คน จ านวน 20 วัน

1,050,000 1,050,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
เร่ืองการแพทย์และแพทย์ทางเลือก และควร
ด าเนินการร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม จังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

157 5. กำรติดตำมประเมินผลเพ่ือกำรเรียนรู้และ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินโครงกำร “ศูนย์
ฟ้ืนฟูสุขภำพเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยและ
ประชำชนท่ัวไปตำมแบบวิถีไทย (New Normal)”
 - การศึกษาข้อมูล ลงพ้ืนท่ีส ารวจข้อมูลส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 60 คน ค่าสถานท่ีจัดประชุม ค่าท่ีพัก 
ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษา

800,000 800,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ลงพ้ืนท่ี ซ่ึง
ควรเป็นภารกิจงบ Function
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

5. โครงกำรกำรรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO
 BENUMBER ONE  จังหวัด
สุพรรณบุรีให้ย่ังยืน 
ปีงบประมำณ 2565

1 3,316,400 3,316,400 -               -             

45 1. กำรรณรงค์ปลุกจิตส ำนึกและสร้ำงกระแสนิยมท่ี
เอื อต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 สมาชิก TO be number one ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับประเทศ อบรมเครือข่ายเยาวชน
ในพ้ืนท่ี และน าเสนอผลงาน
- การส่งตัวแทนเยาวชนในพ้ืนท่ีเข้าประกวดใน
ระดับต่างๆ
- จัดงานมหกรรมรวมพล To benumber one
- ส่ือความรู้โครงการเคล่ือนท่ี
- ศูนย์ประสานงานโครงการระดับอ าเภอ 10 ชุดๆละ
 5,000 บาท

2,351,900 2,351,900 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่าง
ย่ังยืน

46 2. กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันทำงจิตใจให้แก่เยำวชน  
 - จัดอบรมค่ายพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าเยาวชน 
To be number one รุ่นท่ี 4 จ านวน 3 วัน

468,500 468,500 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาพ้ืนฐานทางจิตใจของ
เยาวชนอย่างย่ังยืน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

47 3. กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด
สนับสนุนการสร้างและพัฒนาชมรมและศูนย์เพ่ือน
ใจ To be number one ในสถานศึกษาและชุมชน
ท่ีมีความพร้อม
- สร้างใหม่สนับสนุนกิจกรรม และมีผลงานประกวด
ระดับจังหวัด แห่งละ 40,000 บาท
- พัฒนาต่อเน่ือง และมีผลงานร่วมระดับจังหวัดแห่ง
ละ 30,000 บาท
 - การประชุมคณะกรรมการพัฒนาด าเนินโครงการ 
4 วันๆละ 70 คน ศึกษาดูงาน 
- การศึกษาดูงานระหว่างเครือข่ายจังหวัด 40 คน

496,000 496,000 เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่าง
ย่ังยืน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

6. โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดแบบบูรณำ
กำรจังหวัดสุพรรณบุรี

1 10,482,750 -                 10,482,750 -             

158 1 จัดประชุม/สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ และสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด 
 - จัดอบรมขยายผลจิตอาสาต้านยาเสพติด พัฒนา
ศักยภาพเยาวชน สุพรรณเมืองสีขาว สร้างความ
เข้มแข็งหมู่บ้าน ชุมชน และศึกษาดูงานจ านวน 10 
คร้ัง จ านวน 3,500 คน และค่าเอกสารประกอบ

10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 เน่ืองจากเป็นการแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่าง
ย่ังยืน

159 2  ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดแบบบูรณำ
กำรในสถำนศึกษำจังหวัดสุพรรณบุรี 
 - อบรมเยาวชน และนักศึกษา จ านวน 345 คน

482,750 482,750 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและป้องกันปัญหา
อย่างย่ังยืน

7. โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
พื นฐำนและระบบ
สำธำรณูปโภคเพ่ือควำม
เป็นอยู่ท่ีดีของประชำชน

4 76,261,080 19,400,000 -               56,861,080

51 1.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3318 
ตอน สุพรรณบุรี -มะขามล้ม กม.4+615 - กม.
6+480, กม.9+660 - กม.10+675

3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เพ่ือความปลอดภัยต่อประชาชนและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

52 2. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3351 
ตอน เก้าห้อง - บางแม่หม้าย  กม.2+120 - กม.
4+185

3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เพ่ือความปลอดภัยต่อประชาชนและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน

53  3. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3365 
ตอน สามชุก - หนองอีพัง  กม.3+545 - กม.5+365

2,800,000 2,800,000 เห็นควรสนับสนุน 
เพ่ือความปลอดภัยต่อประชาชนและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน

54  4. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 357  
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี

3,400,000 3,400,000 เห็นควรสนับสนุน 
เพ่ือความปลอดภัยต่อประชาชนและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน

55  5. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3507 
ตอนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย  กม.
11+625 - กม.14+810

4,200,000 4,200,000 เห็นควรสนับสนุน 
เพ่ือความปลอดภัยต่อประชาชนและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน

56 6. วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณ ต าบลบ้าน
โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วางท่อ PVC 
dia 150 มม. ช้ัน 8.5, วางท่อ PVC  dia 100 มม. 
ช้ัน 8.5 วางท่อ PB dia. 50 มม.

9,095,000 9,095,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
ควรเป็นภารกิจ Function

57 7. วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณ ต าบลสนาม
คลี อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วางท่อ HDPE 
80 dia 225 มม. PN 6, วางท่อ HDPE 80 dia 160
 มม. และท่อ PVC  dia 100 มม.

1,926,000 1,926,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
ควรเป็นภารกิจ Function
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

58 8. วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ชุมชน หมู่ 3 และ
ชุมชน หมู่ 4  ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี วางท่อ HDPE 80 dia 225 มม. 
PN 6, วางท่อ HDPE 80 dia 110 มม. และท่อ PB 
dia 50 มม.

10,165,000 10,165,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
ควรเป็นภารกิจ Function

59 9.  วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ต าบลทัพหลวง 
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  วางท่อ 
PVC dia 200 มม. ช้ัน 8.5, วางท่อ PVC  dia 150 
มม. ช้ัน 8.5 ,วางท่อ PVC  dia 100 มม. ช้ัน 8.5 
และวางท่อ PB dia 50 มม. ช้ัน SDR 13.5

6,657,540 6,657,540 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
ควรเป็นภารกิจ Function

60 10. วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า บริเวณหมู่ 1,4 
และ6 ต าบลบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี  วางท่อ PVC dia 150 มม. ช้ัน 8.5, 
วางท่อ PVC  dia 100 มม. ช้ัน 8.5

2,739,200 2,739,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
ควรเป็นภารกิจ Function

61 11. วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า บริเวณต าบลสระ
กระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วางท่อ
 HDPE 80 dia 315 มม. PN 6, วางท่อ HDPE 80 
dia 225 มม. ,วางท่อ PVC dia 150 มม.,วางท่อ 
PVC dia 100 มม. และท่อ PB dia 50 มม.

13,910,000 13,910,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
ควรเป็นภารกิจ Function
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

62 12.  วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า บริเวณซอยศาล
เจ้า หมู่ 1 และ 18  ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  วางท่อ HDPE 80 dia 160 มม. 
PN 6, วางท่อ HDPE 80 dia 110 มม. และท่อ PB 
dia 50 มม.

3,130,000 3,130,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
ควรเป็นภารกิจ Function

63 13 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณหมู่บ้าน
สามชุก-สะพานบ้านสระ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี วางท่อ HDPE80 dia 225 มม. PN6 
ความยาว 4,227 เมตร. และวางท่อ HDPE80 dia 
225 มม. PN10 (HDD) ความยาว 75 เมตร

5,951,340 5,951,340 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
ควรเป็นภารกิจ Function

64 14 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา ฝ่ังเทศบาล
ดอนคาและโรงเรียนดอนคาวิทยา   ต าบลดอนคา 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วางท่อ HDPE 80 
dia 225 มม. PN 6, วางท่อ HDPE 80 dia 160 มม.
 และท่อ PVC  dia 100 มม.

3,287,000 3,287,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
ควรเป็นภารกิจ Function

65 15 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 0.182 กิโลเมตร

3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน 
เพ่ือความปลอดภัย ความสะดวกในการคมนาคม
 ลดมลภาวะ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

8. โครงกำรเมืองสมุนไพรก้ำว
ไกลอย่ำงย่ังยืน

3 3,785,000 -                 1,000,000 2,785,000

160 1. มหกรรมสมุนไพร กำรแพทย์แผนไทย 
กำรแพทย์พื นบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือก
จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2565 
 จัดงานมหกรรมพืชสมุนไพร การแพทย์แผนไทย 
พ้ืนบ้าน ทางเลือก ของจังหวัด ปี 2565 (การท า PR 
 และของท่ีระลึก) ในระยะเวลาจัดงาน 7 วันซ่ึงมี
กิจกรรม ประกอบด้วย
- Exhibition นวัตกรรมการแพทย์ วิถีชุมชน 
- บริการตรวจสุขภาพ ค าแนะน า 
- การประกวดพืชสมุนไพร โครงงานวิทยาศาสตร์
เก่ียวกับสมุนไพร การประชุมวิชาการ

1,000,000 1,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพร 
เพ่ิมโอกาสการค้าท าให้เกษตรมีรายได้มากข้ึน

90 2 กำรเพ่ิมศักยภำพกำรแปรรูปสมุนไพรเพ่ือ
รองรับสุพรรณบุรีเมืองสมุนไพร (รพ.อู่ทอง)
 - จัดหาเคร่ืองมือแปรรูปสมุนไพรได้มาตรฐาน
ส าหรับโรงพยาบาลอู่ทอง และสามามารถผลิตยา 13
 รายการ (เคร่ืองบด กรองตะกอน เคร่ืองผสมผงยา 
เคร่ืองบรรจุยาแบบก่ึงแข็งก่ึงเหลว เคร่ืองวัดการไหล
 (อย่างละ 1 เคร่ือง) ถัง stainless ผสมยาขนาด 
50/70/100 ลิตร อย่างละ 3 ใบ)

2,785,000 2,785,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากไม่มีเอกสารการบริหารจัดการครุภัณฑ์ 
จึงไม่สนับสนุนกิจกรรมน้ี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ยุทธ
ศำสตร์
ชำติ 

งบประมำณท่ี
ไม่เห็นควร

สนับสนุน (Y3)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำรงบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณท่ีเห็น
ควรสนับสนุน
ภำยในกรอบ

วงเงิน(บำท)/Y1

งบประมำณท่ี
เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน
(บำท)/Y2

9. โครงกำรคนดีศรีสุพรรณ 3 1,000,000 1,000,000 0 0

43 1. เยำวชนคนดีศรีสุพรรณ 
ด าเนินการในพ้ืนท่ี 10 อ าเภอ โดยด าเนินการ คือ
- จัดฝึกอบรมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ 11 
ประการ (ครู ก) จ านวน 150 คน 1 คร้ัง 
- จัดฝึกอบรมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ 11 
ประการ  80 คน 10 คร้ัง 
- การประชุมบูรณาการคณะกรรมการจัดโครงการ 
(PSC) จ านวน 50 คน

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมด้านศีลธรรมจรรยา

44 2. หมู่บ้ำนคนดีศรีสุพรรณ 
 - กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ปี 
2565 จ านวน 10 อ าเภอ

500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมด้านศีลธรรมจรรยา

505,971,180 271,986,150 116,760,250 117,224,780

9,000,000 9,000,000

514,971,180 280,986,150 116,760,250 117,224,780

รวม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมทั งสิ น
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จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

เพชรบรุี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
  



จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท
       -                         -          -                         -   
       -           145,002,000        -               2,549,200
       -                         -          -                         -   

                      -          -               1,358,700
       -                         -          -                         -   

          62,600,000        -               3,929,000
6        414,562,560 6        199,123,660        -          207,602,000       -             7,836,900

            9,000,000             9,000,000        -                         -         -                         -   
6 423,562,560 6 208,123,660        -   207,602,000 -     7,836,900

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย  :  บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและ
ย่ังยืน

การพัฒนาความม่ังค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐาน การท่องเท่ียว การค้า 
การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร

12,972,360          การส่งเสริมความม่ันคง ความสงบเรียบร้อยและสังคมคุณภาพ
ท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา

1         320,054,200

2

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
ภำยในกรอบวงเงิน

ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

รวม  3  ประเด็นกำรพัฒนำ

2

รวมท้ังหมด

โครงกำรท่ีเสนอใช้
งบประมำณจังหวัด

2

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงิน

3 2

2

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

81,536,000          

หมายเหตุ : 1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดเพชรบุรี  207,776,300  บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)
               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการฯ)
               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

2         172,503,000

          11,613,660

          15,007,0002

เพชรบุรี



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1. กำรพัฒนำควำมม่ังค่ัง
ด้ำนเศรษฐกิจจำกฐำน 
กำรท่องเท่ียว กำรค้ำ กำร
บริกำร และกำรเกษตร 
แบบครบวงจร

1.1  ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรค้ำกำรลงทุน
และกำรท่องเท่ียว

กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนำ
กิจกรรมกำรท่องเท่ียว

313,066,200 166,565,000 145,002,000 1,499,200

1 1) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
พระนครคีรี - เมืองเพชร

2 12,000,000 12,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด 
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานจังหวัด

4 2) ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดเพชรบุรี 2    12,602,000       12,516,000        86,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด  วงเงิน 
12,516,000 บาท
ไม่เห็นควรสนับสนุน วงเงิน 86,000 บาท 
เน่ืองจากเป็นรางวัลและของรางวัล 
(ประเด็นท่ี 20)
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี   1/18



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

40 3) สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอัตลักษณ์ 
เพชรบุรีเมืองช่างแห่งสยาม

2     4,797,000                  -       4,797,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัด 
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

7 4) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย

2     2,000,000        2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมหลักท่ี 2  พัฒนำ/ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียว

31 1) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียววนอุทยาน
เขานางพันธุรัต

2     2,825,400        1,412,200               -      1,413,200 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด  วงเงิน 
1,412,200 บาท (งบลงทุน 422,200 บาท
 งบด าเนินงาน 990,000 บาท)
ไม่เห็นควรสนับสนุน วงเงิน 1,413,200 
บาท เน่ืองจากเป็นการติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ (996,500 บาท)
และครุภัณฑ์ ท่ีไม่ใช่การฝึกอบรม (เคร่ือง
ออกก าลังกาย  416,700 บาท)
หน่วยด าเนินงาน : ส านักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี

เพชรบุรี   3/18



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมหลักท่ี 3 ก่อสร้ำงปรับปรุงทำง 
สะพำน 
เพ่ือเช่ือมโยงเส้นทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และ
กำรท่องเท่ียว

26 1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
เช่ือมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่ง หมู่ท่ี 1 ถึง
 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

2     1,369,000        1,369,000               -   เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

9 2) โครงการภูมิทัศน์และประติมากรรม  
ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระพัง – เขาวัง
 จังหวัดเพชรบุรี (อัตลักษณ์เมืองช่างแห่ง
สยาม แลนด์มาร์คเพชรบุรี)

2    35,000,000       35,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเอรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

เพชรบุรี   4/18



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

3 3) งานเพ่ิมประสิทธิภาพถนนทางหลวงเลียบ
ชายฝ่ังทะเลภาคใต้เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว ด้าน
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยในทางหลวง
หมายเลข 3177 ตอนเพชรบุรี – หาดเจ้า
ส าราญ ต.โพไร่หวาน ต.สมอดาน ต.หนอง
พลับ ต.หาดเจ้าส าราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

2    16,000,000       16,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

24 4) งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟ
จราจร อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย และ
จัดท าป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ในทาง
หลวงหมายเลข 4 ตอน 
สระพัง - เขาวัง  จังหวัดเพชรบุรี

2    15,000,000       15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

44 5) งานขยายทางจราจร  ในทางหลวง
หมายเลข 3432 ตอน ตอนหินลาด – เข่ือน
แก่งกระจาน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

2    20,000,000                  -      20,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการท่องเท่ียวของจังหวัด
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

เพชรบุรี   5/18



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

45 6) งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 
ในทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนเทศบาล
เมืองเพชรบุรี – บ้านลาด  ต.บ้านลาด อ.บ้าน
ลาด จ.เพชรบุรี

2    25,000,000                  -      25,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการท่องเท่ียวของจังหวัด
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

8 7) งานขยายทางจราจร สายทางของ อบจ.
6026 เช่ือมโยงทางหลวงหมายเลข 3349 ท่ี 
กม.16+250 กับทางหลวงหมายเลข 3510 ท่ี
 กม.22+500  ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้า
ปล้อง จ.เพชรบุรี

2    20,000,000       20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

14 8) ติดต้ังระบบควบคุมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจราจรเช่ือมโยงการเดินทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวเลียบชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกของ
อ่าวไทย (ไทยแลนด์ริเวียร่า) ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี

2    15,000,000       15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

เพชรบุรี   6/18



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

2 9) พัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุง
ถนน ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

2    10,000,000       10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเอรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

35 10) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางสายหลัก
ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย

2    10,000,000                  -      10,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการท่องเท่ียวของจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

46 11) งานขยายทางจราจร  ในทางหลวง
หมายเลข 3499 ตอนเข่ือนเพชร – เข่ือน
แก่งกระจาน ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน 
จ.เพชรบุรี ช่วงท่ี 1

2    30,000,000                  -      30,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการท่องเท่ียวของจังหวัด
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

เพชรบุรี   7/18



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

43 12) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านช่อง
สะแก – บ้านบางจาน อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี

2    20,000,000                  -      20,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการท่องเท่ียวของจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี

39 13) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ถนนสาย แยก
ทางหลวงหมายเลข 3499 – สวนเกษตร
กองทัพบก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

2    26,000,000                  -      26,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการท่องเท่ียวของจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี

34 14) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Pavement in 
place Recycling) หมู่ท่ี 9 บ้านน้ าทรัพย์ 
ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี

2     4,300,000        4,300,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเท่ียว
ของจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : 
แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี

22 15) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น้ า บ้านหัวกระถิน ต.บ้านหม้อ-บ้านหาด  
อ.เมือง - บ้านลาด จ.เพชรบุรี

2    10,000,000       10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

เพชรบุรี   8/18



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

23 16)  ก่อสร้างถนน คสล. สายวชิระฟาร์ม ถึง
สายเพชรเกษม-เขาพระ หมู่ 4 ต.ทับคาง 
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

2     4,039,000        4,039,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

42 17) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ 4 ต.ทับคาง 
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

2     9,205,000                  -       9,205,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการท่องเท่ียวของจังหวัด
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมกำรค้ำกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ

13 1) โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP 
อาหารพ้ืนถ่ินรสไทยแท้จังหวัดเพชรบุรี

2     2,980,800        2,980,800 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด 
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

25 2) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็น
ผลิตภัณฑ์วิถีร่วมสมัย

2     3,000,000        3,000,000               -   เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด 
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

15 3) โครงการถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน อาหารพ้ืนถ่ิน 
และขนมหวานเมืองเพชร

2     1,500,000        1,500,000               -   เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด 
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

12 4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับ
การตลาดออนไลน์ยุค New normal

2        448,000           448,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด 
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

 1.2 พัฒนำกำรเกษตร
แบบครบวงจร สร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนจำกฐำน
เกษตร

กิจกรรมหลัก กำรขับเคล่ือนเกษตรกรรม
ย่ังยืน

   6,988,000       5,938,000               -     1,050,000

29 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มี
คุณภาพและปลอดภัย

2        938,000           938,000               -   เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด 
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานเกษตรจังหวัด

20 2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย
การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร

2     5,000,000        5,000,000               -   เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด 
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานเกษตรจังหวัด

28 3) โครงการขับเคล่ือนและพัฒนาการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์

2     1,050,000                  -                 -      1,050,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมีรายการท่ี
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถระบุความชัดเจน
เร่ืองการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์
และหน่วยท่ีรับผิดชอบได้ (ประเด็นท่ี 11)
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานเกษตรจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

2. กำรส่งเสริมควำมม่ันคง
 ควำมสงบเรียบร้อยและ
สังคมคุณภำพท่ีพ่ึงตนเอง
ได้ด้วยศำสตร์พระรำชำ

2.1 เพชรบุรีน่ำอยู่ 
ปลอดภัย อุ่นใจ และเป็นสุข

 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนำศักยภำพกำร
แก้ไขปัญหำยำเสพติด

11,772,360 10,413,660 0 1,358,700

16 1) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To Be Number One จังหวัดเพชรบุรี 
ปี 2565

4     3,847,000        3,552,600               -        294,400 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด วงเงิน 
3,552,600 บาท
ไม่เห็นควรสนับสนุน วงเงิน 294,400 
บาท เน่ืองจากเป็นรางวัลและของรางวัล 
(ประเด็นท่ี 20)
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

32 2) เพชรบุรี เมืองสันติสุข ร่มเย็น 4     1,165,900           981,600               -        184,300 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการช่วย
ลดปัญหาทางด้านสังคมและความม่ันคง
ภายในจังหวัดวงเงิน 981,600 บาท 
ไม่เห็นควรสนับสนุน วงเงิน 184,300 
บาท เน่ืองจากเป็นเบ้ียเล้ียง
 (ประเด็นท่ี 20)
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน :
 กอ.รมน.พบ.
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

6 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน
 เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4     2,154,000        2,154,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการช่วย
ลดปัญหาทางด้านสังคมและความม่ัคง
ภายในจังหวัด (y1)
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ท่ีท าการปกครองจังหวัด

กิจกรรมหลักท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเป็น
เมืองน่ำอยู่

5 1) เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4        563,000           563,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการช่วย
ลดปัญหาทางด้านสังคมและความม่ันคง
ภายในจังหวัด
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ท่ีท าการปกครองจังหวัด

27 4) โครงการเพชรบุรีเมืองอาหารปลอดภัย 
ปี 2565

4     2,000,000        2,000,000               -   เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
เสริมสร้างสังคมคุณภาพภายในจังหวัด
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

18 6) โครงการควบคุมประชากรลิงแสมบริเวณ
พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี 2565

4     1,162,460        1,162,460               -   เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการช่วย
ลดปัญหาทางด้านสังคมของจังหวัด 
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : ส านัก
บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี

21 7) โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจในนโยบายชาติของ
จังหวัดเพชรบุรี

4        880,000                  -                 -        880,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่
สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
และไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

2.2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

   1,200,000       1,200,000               -                -   

11 1) โครงการขับเคล่ือนการขยายผลโครงการ
อันเน่ืองมาจาก พระราชด าริ

4     1,200,000        1,200,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคมของจังหวัด 
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

3. กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ส่ิงแวดล้อม อย่ำงสมดุล
และย่ังยืน

3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือควำม
สมดุลแก่ระบบนิเวศ

กิจกรรมหลักท่ี 1 ฟ้ืนฟูทรัพยำกรอย่ำง
ย่ังยืน คืนควำมสมดุลแก่ระบบนิเวศ

   5,436,000       1,507,000               -     3,929,000

30 1) โครงการด ารงพันธ์ุปูม้า รักษาฐาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง สู่ความม่ังค่ัง
ทางเศรษฐกิจด้านการประมง

5     2,545,000                  -                 -      2,545,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้าง
เหมาเพาะและอนุบาลปูม้า 3 คน (เดือนละ
 15,000 บาท/คน 12 เดือน) จ้างเหมา
เพาะเล้ียงอาหารส าหรับอนุบาลปูม้า 2 คน
 (เดือนละ 12,000 บาท/คน 12 เดือน) 
เพ่ือปล่อยลงทะเลจึงไม่เป็นไปหลักเกณฑ์ 
(ประเด็นท่ี 6)และมีงบประมาณบางส่วน
เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีนอกเวลา
ราชการ (ประเด็นท่ี 21) 
(งบด าเนินงาน) 2,085,000 บาท 
(งบลงทุน) 460,000 บาท
หน่วยด าเนินงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ าเพชรบุรี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ 
ป้องกัน และดูแลทรัพยำกรธรรมชำติ

17 1) โครงการขุดลอกคูป้องกันช้าง หน้าแนวร้ัว
ป้องกันป่า ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี

5     1,507,000        1,507,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลด
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
จังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : อุทยานแก่ง
กระจาน

19 2) โครงการพัฒนานวัตกรรม วัสดุธรรมชาติ 5     1,384,000                  -                 -      1,384,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมีรายการท่ี
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถระบุความชัดเจน
เร่ืองการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์
และหน่วยท่ีรับผิดชอบได้ (ประเด็นท่ี 11)
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินงาน : 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

3.2 กำรบริหำรจัดกำรกำร
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรน  ำ
อย่ำงเหมำะสม

กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้ำงเข่ือนพนังกั นน  ำ
ป้องกันกำรกัดเซำะตล่ิง

  76,100,000      13,500,000   62,600,000             -   

41 1) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าเพชรบุรี
 บ้านม่วงงาม ม. 2 ต.ถ้ ารงค์ อ.บ้านลาด 
จ.เพชรบุรี

5    17,600,000                  -      17,600,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

36 2) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าเพชรบุรี
 ม. 2 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

5    18,000,000                  -      18,000,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเพชรบุรี

37 3) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าเพชรบุรี
 ม. 3 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

5    13,500,000                  -      13,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

38 4) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าเพชรบุรี
 ม.4 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

5    13,500,000                  -      13,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด 
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

10 5) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยแม่
ประจันต์ หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองหญ้าปล้อง 
(ระยะท่ี 2) อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี

5    13,500,000       13,500,000 เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
(งบลงทุน) หน่วยด าเนินงาน : ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

    9,000,000        9,000,000

423,562,560 208,123,660 207,602,000 7,836,900

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั งสิ น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

-                           -          -                         -   

        112,257,000             2,590,000

-                           -          -                         -   

        149,507,250               600,000

-                           -          -                         -   

            3,455,400               300,000

9        517,703,600 9        248,993,950       -          265,219,650       -             3,490,000

-           8,000,000 -           8,000,000

9 525,703,600       9 256,993,950       -     265,219,650       -               3,490,000

          86,167,200

        139,869,040

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสำคร

หน่วย  :  บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้
งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงิน

ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 3         254,716,040 3

2
ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร การท่องเท่ียว และการ
บริการสู่ตลาดสากล

3 236,274,450        3

รวม  3  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

3
พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคม แห่งการ
เรียนรู้

3 26,713,110          

หมายเหตุ :  1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดสมุทรสาคร  250,456,100   บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)
                2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการฯ)
                3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

3           22,957,710

สมุทรสาคร



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1  
พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

1.3 โครงกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

      6,397,500         1,397,500       5,000,000               -   

3 กิจกรรมหลัก : กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

5 898,800 898,800 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
การท างานอย่างมีส่วนร่วมของคณะท างาน
เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network)
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี ใน
การร่วมมือกันส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาพ้ืนท่ี
เป้าหมายของจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมและมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศระดับท่ี 4 การพ่ึงพาอาศัย (Symbiosis) 
การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
และชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกันทุกฝ่าย  โดยมีสถานประกอบการได้
ความรู้เก่ียวกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ จ านวน 758 ราย และผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด จ านวน
ไม่น้อยกว่า 40 ราย ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 จัดท ำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำร 
(Action Plan)

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ือง
ของตัวช้ีวัดกำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศแก่
ผู้ประกอบกำรท้ังหมดในพ้ืนท่ีเมืองอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศจังหวัดสมุทรสำคร (ต ำบลอ้อมน้อย อ ำเภอ
กระทุ่มแบน) (758 โรงงำน)

487,000 487,000 

กิจกรรมท่ี 3 รวบรวม จัดเก็บข้อมูลสถำน
ประกอบกำร พร้อมท้ังจัดท ำฐำนข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (758 โรงงำน)

75,800 75,800 

กิจกรรมท่ี 4 คัดเลือกสถำนประกอบกำรให้เข้ำร่วม
กำรพัฒนำกำรใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำและกำรพัฒนำ
คุณภำพน้ ำท้ิงให้ผ่ำนค่ำมำตรฐำน (40 โรงงำน)

กิจกรรมท่ี 5 ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงลึกเก่ียวกับ
กำรใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำและกำรพัฒนำคุณภำพน้ ำ
ท้ิงให้ผ่ำนค่ำมำตรฐำน (40 โรงงำน)

336,000 336,000

กิจกรรมท่ี 6 ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล สถำน
ประกอบกำรท่ีได้รับกำรคัดเลือก

กิจกรรมท่ี 7 วำงแผนกำรขยำยผลเพ่ือด ำเนินกำร
สถำนประกอบกำรส่วนท่ีเหลือต่อไป
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

4 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำสถำน
ประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมสีเขียวเพ่ือยกระดับกำร
ได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับท่ี 2 
หรือสูงกว่ำ

5 498,700 498,700 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาสถานประกอบการ สู่การเข้าร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และได้รับการ
รับรองอุตสาหกรรรมสีเขียวมากย่ิงข้ึน เพ่ือลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ละลดข้อร้องเรียนท่ี
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยมีสถาน
ประกอบการ ได้รับประโยชน์ จ านวน 200 ราย

กิจกรรมท่ี 1 จัดท ำแผนงำนและแผนปฏิบัติกำร 
(Action Plan)

กิจกรรมท่ี 2 ประชำสัมพันธ์เชิญชวนสถำน
ประกอบกำรในพ้ืนท่ีเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
จังหวัดสมุทรสำคร (ต ำบลอ้อมน้อย อ ำเภอ
กระทุ่มแบน) เข้ำร่วมกำรสัมมนำ (มำกกว่ำ 200 รำย)

กิจกรรมท่ี 3 จัดอบรมสัมมนำโครงกำรฯ และรับ
สมัครเข้ำร่วมโครงกำร(200 รำย)

136,400 136,400 

กิจกรรมท่ี 4 ลงพ้ืนท่ีสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงลึก
แต่ละสถำนประกอบกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ และ
ตรวจสอบคุณสมบัติของสถำนประกอบกำรแต่ละรำย

360,000 360,000 

กิจกรรมท่ี 5 ส่งเอกสำรกำรรับรองอุตสำหกรรมสี
เขียวให้หน่วยงำนต้นสังกัดพิจำรณำและแจ้งผลกำร
รับรองอุตสำหกรรมสีเขียวแก่สถำนประกอบกำร

2,300 2,300
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

58 กิจกรรมหลัก : พัฒนำศักยภำพสมุทรสำครเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

5 5,000,000 - 5,000,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้ังภาค
ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงจะน าไปสู่
การพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
รับฟังแนวคิดทุกภำคส่วน ท้ังภำครำชกำร 
ภำคเอกชน องค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภำค
ประชำสังคม และประชำชน

       5,000,000                    -          5,000,000                -   

กิจกรรมท่ี 1 จัดท ำฐำนข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรม
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

1,400,000 1,400,000 

กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมคณะกรรมกำรโครงกำร
พัฒนำเมืองสมุทรสำครอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

205,600 205,600 

กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรโรงงำน
อุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีอ ำเภอเมืองสมุทรสำคร

907,810 907,810 

กิจกรรมท่ี 4 จัดท ำแผนผังเมืองอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ

1,086,590 1,086,590 

กิจกรรมท่ี 5 จัดท ำรำยงำนแนวทำงกำรด ำเนินงำน
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

600,000 600,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

800,000 800,000 

1.2 โครงกำรส่งเสริมกำร
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

121,022,540 24,775,540 93,657,000 2,590,000 

20 กิจกรรมหลัก : ป้องกันกำรกัดเซำะริมตล่ิง 2 4,500,000 4,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
กัดเซาะท่ีดินริมแม่น้ าล าคลองและป้องกันความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับบ้านเรือนและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลอง
หนองนกไข่ บริเวณหนองนกไข่ หมู่ท่ี 4 ต ำบลหนอง
นกไข่ อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ควำม
ยำว 0.145 กิโลเมตร

4,500,000 4,500,000 

22 กิจกรรมหลัก : ป้องกันกำรกัดเซำะริมตล่ิง 5 12,000,000 12,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
กัดเซาะท่ีดินริมแม่น้ าล าคลองและป้องกันความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับบ้านเรือนและทรัพย์สิน
ของประชาชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมย่อย : ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง หมู่ท่ี 7 
ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัด
สมุทรสำคร ควำมยำว 1,500 เมตร (ไม้ไผ่ชะลอคล่ืน)

12,000,000 12,000,000 

23 กิจกรรมหลัก : ป้องกันกำรกัดเซำะริมตล่ิง 5 500,000 - 500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ

กิจกรรมย่อย : โครงกำรจีพีเอสบนแผนท่ี Google 
Maps แสดงเขตกำรปกครองเขตผังเมืองรวมและ
เขตท่ีดินของรัฐ (One Map) จังหวัดสมุทรสำคร

500,000 500,000 

35 กิจกรรมหลัก : ป้องกันและแก้ไขปัญหำฝุ่นละออง
ขนำดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรสำคร

5 1,130,440 1,130,440 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้
กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ท่ีเกิน
มาตรฐาน

กิจกรรม : ป้องกันและก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำด
เล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรสำคร

1,130,440 1,130,440 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

43 กิจกรรมหลัก : สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และลดผลกระทบจำกปัญหำมลพิษทำงอำกำศ

5 1,607,400 1,607,400 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างองค์
ความรู้และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน
จากกล่ินเหม็นจากโรงงานปลาป่น

กิจกรรมท่ี 1 กำรแก้ไขและลดผลกระทบจำกปัญหำ
ฝุ่นละอองขนำดเล็ก  PM2.5

1,588,600 1,588,600 

กิจกรรมท่ี 2 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำกล่ิน
เหม็นจำกโรงงำนปลำป่น

18,800 18,800 

44 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จังหวัดสมุทรสำคร

5 652,700 652,700 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเป็น
การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการให้กับเครือข่ายภาคประชาชนและ
เยาวชน โดยกิจกรรมท่ี 1 ประชาชนและเยาวชน
 จ านวน 
150 ราย และกิจกรรมท่ี 2 ประชาชนและ
เยาวชน จ านวน 100 ราย ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

114,500 114,500 

สมุทรสาคร   7/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 2 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ

538,200 538,200 

45 กิจกรรมหลัก : สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และลดผลกระทบจำกปัญหำส่ิงแวดล้อม

5 300,500 300,500 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างองค์
ความรู้และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาขยะทะเล 
และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจัดการขยะทะเล โดยมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ
ทะเล จ านวน 400 ราย และภาคีเครือข่ายมีองค์
ความรู้และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการขยะชุมชน จ านวน 45 ราย ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรปัญหำขยะทะเล

178,800 178,800 

กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมศักยภำพและองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน

121,700 121,700 

สมุทรสาคร   8/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

47 กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝ่ังจังหวัดสมุทรสำครแบบบูรณำกำรโดยกำร
มีส่วนร่วม

5 4,584,500 4,584,500 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างแหล่ง
อาศัยของสัตว์น้ าและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง "การวางซ้ัง" 
หรือบ้านปลา และเป็นการคุ้มครองทรัพยากร
สัตว์ทะเลประจ าถ่ินสมุทรสาคร (วาฬบูรด้า โลมา
 และเต่าทะเล) รวมท้ังเป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
 โดยมีเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จ านวน 
250 ราย ได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปลูกป่ำให้ป่ำอยู่ (จัดวำงซ้ังกอ) 1,016,000 1,016,000 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ค่ำยเยำวชนอนุรักษ์ทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝ่ังจังหวัดสมุทรสำคร

1,195,250 1,195,250 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 คุ้มครองทรัพยำกรสัตว์ทะเล
ประจ ำท้องถ่ินสมุทรสำคร (วำฬบูรด้ำ โลมำ และ
เต่ำทะเล)

1,854,000 1,854,000 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้ำงกำร
มีส่วนร่วมให้กับชุมชนฝ่ังทะเลและจัดเก็บขยะ
บริเวณชุมชนชำยฝ่ัง จังหวัดสมุทรสำคร

519,250 519,250 

สมุทรสาคร   9/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

55 กิจกรรมหลัก : ป้องกันกำรกัดเซำะริมตล่ิง 5 33,800,000 - 33,800,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการป้องกันการกัดเซาะท่ีดินริมแม่น้ าล า
คลองและป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับ
บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน โดย
ประชาชนในอ าเภอบ้านแพ้วได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลอง
ด ำเนินสะดวก พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดสวนส้ม
  ต ำบลสวนส้ม อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร 
ควำมยำว 0.225 กิโลเมตร

33,800,000 33,800,000 

56 กิจกรรมหลัก : ป้องกันกำรกัดเซำะริมตล่ิง 5 32,000,000 - 32,000,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการป้องกันการกัดเซาะท่ีดินริมแม่น้ าล า
คลองและป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับ
บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน โดย
ประชาชนในอ าเภอเมืองสมุทรสาครได้รับ
ประโยชน์

กิจกรรมย่อย :  ก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลอง
สุนัขหอน พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดบำงพลี 
ต ำบลบำงโทรัด อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัด
สมุทรสำคร ควำมยำว 0.200 กิโลเมตร

32,000,000 32,000,000 

สมุทรสาคร   10/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

57 กิจกรรมหลัก : ป้องกันกำรกัดเซำะริมตล่ิง 5 5,000,000 - 5,000,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการป้องกันการกัดเซาะท่ีดินริมแม่น้ าล า
คลองและป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับ
บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน โดย
ประชาชนในอ าเภอเมืองสมุทรสาครได้รับ
ประโยชน์

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้ำงเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ป้องกันตล่ิงพังทลำย ริมคลองสุนัขหอน หมู่ท่ี 4  
ต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสุมทรสำคร จังหวัด
สมุทรสำคร ควำมยำว 0.040 กิโลเมตร

5,000,000 5,000,000 

64 กิจกรรมหลัก : ป้องกันกำรกัดเซำะริมตล่ิง 5 9,157,000 - 9,157,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการป้องกันการกัดเซาะท่ีดินริมแม่น้ าล า
คลองและป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับ
บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน โดย
ประชาชนในอ าเภอบ้านแพ้วได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อย :  ก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลอง
ด ำเนินสะดวกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัด
รำษฎร์ศรัทธำกะยำรำม  หมู่ท่ี 2 ต ำบลหลักสำม 
อ ำเภอบ้ำนแพ้ว  จังหวัดสมุทรสำคร  ควำมยำว  
0.087 กิโลเมตร

9,157,000 9,157,000 

สมุทรสาคร   11/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

68 กิจกรรมหลัก : ฟ้ืนฟูทรัพยำกรประมง ร่วมใจรักษ์
ทะเลอ่ำวไทยตอนบน

5 2,090,000 - - 2,090,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าลง
สู่แหล่งน้ าเปิด

กิจกรรมย่อย กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่ง
น้ ำธรรมชำติ

2,090,000 2,090,000 

69 กิจกรรมหลัก : เสริมสร้ำงศักยภำพกำรผลิต
ทรัพยำกรสัตว์น  ำ (ปะกำรังเทียม)

5 13,700,000 13,700,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการเพ่ิมปริมาณและชนิดสัตว์น้ าในบริเวณ
วางแท่งปะการังเทียมตามแนวชายฝ่ังทะเล
จังหวัดสมุทรสาคร ให้มีความอุดมสมบูรณ์และ
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า

กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดสร้ำงปะกำรังเทียมเพ่ือ
กำรประมง

13,700,000 13,700,000 

1.1 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื นฐำนท่ีได้มำตรฐำน

127,296,000 113,696,000 13,600,000 - 

5 กิจกรรมหลัก : โครงกำรงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย 5 7,900,000 7,900,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลด
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี และเกิดความสะดวก
 รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดย
ประชาชนในพ้ืนท่ีสัญจรไปมาในสายทางดังกล่าว
ได้รับประโยชน์

สมุทรสาคร   12/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมย่อย : ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำง ถนนสำย 
สค.4014 แยกทำงหลวงหมำยเลข 3091 - 
หนองนกไข่  อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร

7,900,000 7,900,000 

6 กิจกรรมหลัก : โครงกำรงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย 5 5,100,000 5,100,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี และเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง 
โดยประชาชนในพ้ืนท่ีสัญจรไปมาในสายทาง
ดังกล่าวได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อย : ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฟ ถนนสำย 
สค.3011 แยกทำงหลวงหมำยเลข 375 - 
บ้ำนกระทุ่มแบน อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร

5,100,000 5,100,000 

7 กิจกรรมหลัก : โครงกำรงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย 5 12,700,000 12,700,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลด
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี และเกิดความสะดวก
 รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดย
ประชาชนในพ้ืนท่ีสัญจรไปมาในสายทางดังกล่าว
ได้รับประโยชน์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมย่อย : ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำง ถนนสำย สค.
3007 แยกทำงหลวงหมำยเลข 375 - บ้ำนเจ็ดร้ิว 
อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร

12,700,000 12,700,000 

8 กิจกรรมหลัก : โครงกำรงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย 5 4,150,000 4,150,000 - - เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลด
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี และเกิดความสะดวก
 รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดย
ประชาชนในพ้ืนท่ีสัญจรไปมาในสายทางดังกล่าว
ได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อย :  ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำง ถนนสำย สค.
5029 แยกทำงหลวงขนบท สค.3011 - บ้ำนลำดบัว
 อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร

4,150,000 4,150,000 

9 กิจกรรมหลัก : โครงกำรงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย 5 8,620,000 8,620,000 - - เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลด
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี และเกิดความสะดวก
 รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดย
ประชาชนในพ้ืนท่ีสัญจรไปมาในสายทางดังกล่าว
ได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อย : ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำง ถนนสำย สค.
3010 แยกทำงหลวงหมำยเลข 375 บ้ำนโคกวัด 
(ดอนสมุทรสำคร) อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัด
สมุทรสำคร

8,620,000 8,620,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

10 กิจกรรมหลัก : โครงกำรงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย 5 5,880,000 5,880,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลด
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี และเกิดความสะดวก
 รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง 
โดยประชาชนในพ้ืนท่ีสัญจรไปมาในสายทาง
ดังกล่าวได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อย : ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำง ถนนสำย สค.
4016 แยกทำงหลวงหมำยเลข 3091 - บ้ำนอ ำแพง 
อ ำเภอเมือง,อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร

5,880,000 5,880,000 

11 กิจกรรมหลัก : โครงกำรงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย 5 5,600,000 5,600,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลด
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี และเกิดความสะดวก
 รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง 
โดยประชาชนในพ้ืนท่ีสัญจรไปมาในสายทาง
ดังกล่าวได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อย : ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำง ถนน
สำยบ้ำนรวมเจริญ บ้ำนปำกบ่อ ต ำบลชัยมงคล 
อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร

5,600,000 5,600,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

13 กิจกรรมหลัก : โครงกำรงำนอ ำนวยควำม
ปลอดภัยและแก้ไขปัญหำจุดเส่ียงอันตรำยบน
ถนนทำงหลวงชนบท 

2 13,600,000 - 13,600,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการติดต้ังกล้องวงจรปิดบนทางหลวงชนบท

กิจกรรมย่อย : ติดต้ังกล้องวงจรปิดบนถนนทำง
หลวงชนบท

13,600,000 13,600,000 

14 กิจกรรมหลัก : โครงกำรงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย 5 3,746,000 3,746,000 - - เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลด
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี และเกิดความสะดวก
 รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดย
ประชาชนในพ้ืนท่ีสัญจรไปมาในสายทางดังกล่าว
ได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อย : ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฟสัญญำณ
จรำจร ถนนสำย สค.3002 แยกทำงหลวงหมำยเลข 
375 - บ้ำนหนองนกไข่  อ ำเภอบ้ำนแพ้ว ,
อ ำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสำคร

3,746,000 3,746,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

15 กิจกรรมหลัก : พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อำศัย

2 8,500,000 8,500,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพ่ือยกระดับ
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือผลักดันให้เกิดการค้า 
การลงทุน และท่องเท่ียว โดยเม่ือด าเนินการแล้ว
เสร็จ ผู้ใช้บริการในการใช้เส้นทางคมนาคม 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt
 Overlay) ทำงหลวงหมำยเลข 3423 ตอน 
สมุทรสำคร - โคกขำม ระหว่ำง กม.  3+400 – 
กม.4+800 ด้ำนซ้ำยทำงขวำทำง (เป็นช่วงๆ)  
อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร ปริมำณ
งำน 1 แห่ง (25,200 ตำรำงเมตร)

8,500,000 8,500,000 

สมุทรสาคร   17/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

16 กิจกรรมหลัก : พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อำศัย

2 15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพ่ือยกระดับ
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือผลักดันให้เกิดการค้า 
การลงทุน และท่องเท่ียว โดยเม่ือด าเนินการแล้ว
เสร็จ ผู้ใช้บริการในการใช้เส้นทางคมนาคม 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กิจกรรมย่อยท่ี 2 :  งำนปรับปรุงและซ่อมไหล่ทำง 
ทำงเท้ำ ทำงเช่ือมและเกำะแบ่งถนนทำงหลวง
หมำยเลข 35 ตอน แสมด ำ - สะพำนข้ำมแม่น้ ำ
ท่ำจีนฝ่ังตะวันตก - นำโคก ระหว่ำง กม.  28+000 -
 กม.30+275 ด้ำนซ้ำยทำงขวำทำง(เป็นช่วงๆ) 
อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 
ปริมำณงำน 1 แห่ง (12,240 ตำรำงเมตร)

15,000,000 15,000,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

17 กิจกรรมหลัก : พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อำศัย 

2 21,768,000 21,768,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพ่ือยกระดับ
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือผลักดันให้เกิดการค้า 
การลงทุน และท่องเท่ียว โดยเม่ือด าเนินการแล้ว
เสร็จ ผู้ใช้บริการในการใช้เส้นทางคมนาคม 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กิจกรรมย่อยท่ี 3 : งำนติดต้ังรำวกันอันตรำย 
(Safety Guard Device) ทำงหลวงหมำยเลข 35 
ตอน แสมด ำ - สะพำนข้ำมแม่น้ ำท่ำจีนฝ่ังตะวันตก 
ระหว่ำง กม.  21+500 กม.27+500 ร่องแบ่งทำง
หลักด้ำนซ้ำยทำงขวำทำง (เป็นช่วงๆ)  อ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร ปริมำณงำน 1 แห่ง 
(12,000 เมตร)

21,768,000 21,768,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

18 กิจกรรมหลัก : พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อำศัย 

2 9,969,000 9,969,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพ่ือยกระดับ
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือผลักดันให้เกิดการค้า 
การลงทุน และท่องเท่ียว โดยเม่ือด าเนินการแล้ว
เสร็จ ผู้ใช้บริการในการใช้เส้นทางคมนาคม 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กิจกรรมย่อยท่ี 4 : งำนปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณ
อันตรำยบนทำงหลวง ทำงหลวงหมำยเลข 35 ตอน 
สะพำนข้ำมแม่น้ ำท่ำจีนฝ่ังตะวันตก - นำโคก 
ระหว่ำง กม.  35+425, กม.36+450 และ กม.
37+450 (บริเวณจุดกลับรถ)  อ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร ปริมำณงำน 3 แห่ง

9,969,000 9,969,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

19 กิจกรรมหลัก : พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อำศัย 

5 4,763,000 4,763,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพ่ือยกระดับ
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือผลักดันให้เกิดการค้า การ
ลงทุน และท่องเท่ียว โดยเม่ือด าเนินการแล้ว
เสร็จ ผู้ใช้บริการในการใช้เส้นทางคมนาคม 
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กิจกรรมย่อยท่ี 5 : งำนติดต้ังป้ำยแนะน ำแหล่ง
ท่องเท่ียว ทำงหลวงหมำยเลข 35 ตอน แสมด ำ - 
สะพำนข้ำมแม่น้ ำท่ำจีนฝ่ังตะวันตก - นำโคก 
ระหว่ำง กม. 27+000 - กม.53+875 และทำงหลวง
หมำยเลข 3091 ตอนอ้อมน้อย - สมุทรสำคร 
ระหว่ำงกม. 1+000 - กม.19+800 อ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำครปริมำณงำน 2 แห่ง 
(295.50 ตำรำงเมตร)

4,763,000 4,763,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
ส่งเสริมภำคกำรผลิต กำรแปร
รูปอำหำร กำรท่องเท่ียว และ
กำรบริกำร สู่ตลำดสำกล

2.1 โครงกำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรผลิต กำรแปรรูป
อำหำรและภำคอุตสำหกรรม
ต่อเน่ือง

18,259,080 1,491,080 16,768,000 - 

36 กิจกรรมหลัก : เตรียมควำมพร้อมให้แก่แรงงำน
ใหม่ในระดับอำชีวศึกษำก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน

2 510,200 510,200 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่แรงงานใหม่ในระดับอาชีวศึกษา
 ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีทักษะตามหลักสูตร 
9 พฤติกรรมการท างาน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษาท่ีจะจบการศึกษาใหม่ จ านวน 120 
ราย ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 เสริมสร้ำงทักษะและสมรรถนะในกำร
ท ำงำนให้กับก ำลังแรงงำนใหม่ในระดับอำชีวศึกษำ 
ก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน

510,200 510,200 

42 กิจกรรมหลัก : พัฒนำผลิตภัณฑ์เกลือทะเล SEA 
SALT FARM TO TABLE

2 450,000 450,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมรายได้
ของเกษตรกรผู้ผลิตเกลือของจังหวัดสมุทรสาคร 
และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้ในการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเกลือ
ทะเลได้ โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกลือ/
ผู้ประกอบการเกลือได้รับประโยชน์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์เกลือ
ทะเล SEA SALT FARM TO TABLE โดยกำรมีส่วน
ร่วมของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

150,000 150,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ถ่ำยทอดกระบวนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล SEA SALT FARM TO TABLE
 ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค

300,000 300,000

48 กิจกรรมหลัก : เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมทำงกำรเกษตร

2 530,880 530,880 - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นการสร้าง
ครือข่ายและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยมีกลุ่ม
เกษตรกรผู้ท าการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน 40 ราย ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 ส ำรวจและรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญำด้ำนกำรเกษตร
ของจังหวัดของสมุทรสำคร

74,650 74,650 

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ผลผลิตและกำรตลำดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

135,900 135,900 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 3 ศึกษำเรียนรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและภูมิปัญญำทำงกำรเกษตรในพ้ืนท่ีท่ี
ประสบควำมส ำเร็จ

292,080 292,080 

กิจกรรมท่ี 4 ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร และ
สรุปโครงกำร

28,250 28,250 

52 กิจกรรมหลัก : พัฒนำศักยภำพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขัน และกำรตลำด 
สู่ New Normal อย่ำงย่ังยืน

2 9,750,000 - 9,750,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน   เน่ืองจาก
เป็นการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบท่ีทันสมัย มี
เอกลักษณ์เฉพาะจึงเป็นการส่งเสริมสร้างมูลค่า
จากภูมิปัญญาให้ผู้ผลิต และเป็นการพัฒนา
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขันกับสินค้าจาก
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างย่ังยืน โดยมีผู้ประกอบการ
 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนำผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร และกำร
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
ประเภทสินค้ำ OTOP เพ่ือส่งเสริมช่องทำง
กำรตลำดประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงส่ือออนไลน์ 
(Social Media) และเพ่ือให้ได้รับกำรรองมำตรฐำน

9,555,825 9,555,825

กิจกรรมท่ี 2  กำรให้กำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

194,175 194,175 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

70 กิจกรรมหลัก : ยกระดับสินค้ำเกษตรมุ่งสู่
มำตรฐำนสำกล

2 5,968,000 - 5,968,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ใน
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน GAP และสร้างโอกาสและเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหนายสินค้าเกษตร โดยมีเกษตรกรท่ี
เข้าร่วมโครงการ 250 - 300 ราย ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนกำร
โรงเรียนเกษตรกร GAP

619,500 619,500 

กิจกรรมท่ี 2  แปลงเรียนรู้/สำธิตกระบวนกำร
โรงเรียนเกษตรกร GAP

2,348,500 2,348,500 

กิจกรรมท่ี 3 กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร GAP 2,200,000 2,200,000 

กิจกรรมท่ี 4 งำนประชำสัมพันธ์ตลำดสินค้ำเกษตร 
"สมุทรสำครเกษตรแฟร์"

800,000 800,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

76 กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำกำรปลูกพืชด้วยระบบ
แอร์โร่โปนิกส์ (Aeroponics)

2 600,000 - 600,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน   เน่ืองจาก
เป็นการสร้างแปลงต้นแบบส าหรับการสาธิตการ
ฝึกอบรม และเป็นการพัฒนาและต่อยอดโดยการ
ใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและให้
เกิดความย่ังยืน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
30 ราย ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนำหลักสูตรพัฒนำกำรปลูกพืช
ด้วยระบบแอร์โร่โปนิกส์(Aeroponics) จ ำนวน 2 
คร้ังๆ ละ 1 วัน

150,000 150,000 

กิจกรรมท่ี 2  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรปฏิบัติติ
กำรออกแบบและลงมือสร้ำงและประกอบช้ินงำน” 
จ ำนวน 10 วัน

450,000 450,000 

78 กิจกรรมหลัก : เพ่ิมศักยภำพบุคคลทำงด้ำนกำร
ออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์ส ำหรับใช้ใน
โรงงำนอุตสำหกรรม

2 450,000 - 450,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน    เน่ืองจาก
เป็นการยกระดับบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์ส าหรับใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีกลุ่มแรงานและหัวหน้าในโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 30 
ราย ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนำหลักสูตรด้ำนกำรออกแบบ
ระบบควบคุมหุ่นยนต์ส ำหรับใช้ในโรงงำน
อุตสำหกรรม จ ำนวน 2 คร้ังๆ ละ 1 วัน

174,000 174,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 2  จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรปฎิบัติกำรออกแบบและลงมือสร้ำงและ
ประกอบช้ินงำน” จ ำนวน 5 วัน

276,000 276,000 

2.3 โครงกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

167,227,850 41,813,600 125,414,250 - 

1 กิจกรรมหลัก : พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรประมง
 ศูนย์แสดงพันธ์ุสัตว์น  ำ (Aquarium) สมุทรสำคร

2 22,523,600 22,523,600 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูศูนย์แสดงสัตว์น้ าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
การเรียนรู้ท่ีมีความย่ังยืน และสามารถเช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสาครอ่ืน ๆ ได้ 
โดยมีประชาชน นักท่องเท่ียวท่ีเข้าเย่ียมชมศูนย์
แสดงพันธ์ุสัตว์น้ าได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 งบลงทุน 22,023,600 22,023,600 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 งำนปรับภูมิทัศน์ภำยในศูนย์แสดง
พันธ์ุสัตว์น้ ำ

6,331,000 6,331,000 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 บ่อพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ ำ 745,100 745,100 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 บ่อเต่ำและระบบกรองน้ ำ 10,660,100 10,660,100 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ปรับปรุงบ่อเล้ียงสัตว์น้ ำเศรษฐกิจ 1,627,100 1,627,100 

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปรับปรุงลำดจอดรถหน้ำศูนย์
แสดงพันธ์ุสัตว์น้ ำฯ

500,000 500,000 

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ขุดลอกบ่อเก็บน้ ำและปรับปรุงพ้ืนท่ี 1,164,600 1,164,600 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมย่อยท่ี 7 อำคำรเอนกประสงค์ 995,700 995,700 

กิจกรรมท่ี 2 งบด ำเนินงำน 500,000 500,000 

กิจกรรมย่อยท่ี 8 พันธ์ุสัตว์น้ ำ 500,000 500,000 

21 กิจกรรมหลัก :  พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

2 13,000,000 13,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาพ้ืนท่ี
บริเวณตลาดมหาชัยและท่าฉลอม และแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชุมชน
ให้มีความพร้อมและสามารถเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร และเป็น
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและอ านวย
ความสะดวกให้นักท่องเท่ียว 
โดยมีประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร และ
นักท่องเท่ียวได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือ
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว โดยก่อสร้ำงทำงเดินเท้ำควำม
ยำว 0.834 กิโลเมตร และศำลำพักผ่อน 1 แห่ง 
ต ำบลพันท้ำยนรสิงห์ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร 
จังหวัดสมุทรสำคร

13,000,000 13,000,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

30 กิจกรรมหลัก : ประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว One
 day Trip

2 3,090,000 3,090,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว One day Trip 
ของจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียว
และกระจายรายได้ในแหล่งท่องเท่ียวจังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีนักท่องเท่ียวและ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวได้รับประโยช์

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวทำงรถไฟ 2,000,000 2,000,000 

กิจกรรมท่ี 2 วันเดียวเท่ียวสมุทรสำคร 440,000 440,000 

กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวทำงเรือ 650,000 650,000 

39 กิจกรรมหลัก : สมุทรสำครอำหำรปลอดภัย 2 400,000 400,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเฝ้าระวัง
และรับรองมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยของ
อาหาร และเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีประชาชน 
และผู้ประกอบการร้านอาหารและตลาดสดได้รับ
ประโยชน์

กิจกรรมท่ี  1 เพ่ือเฝ้ำระวังและรับรองมำตรฐำน
อำหำรปลอดภัย

138,720 138,720

กิจกรรมท่ี  2 ประเมินผลและนิเทศติดตำม 18,700 18,700

กิจกรรมท่ี  3 เพ่ือสร้ำงภำคีเครือข่ำยอำหำรปลอดภัย 97,000 97,000

กิจกรรมท่ี  4 จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ 145,580 145,580

สมุทรสาคร   29/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

40 กิจกรรมหลัก : ผลิตภัณฑ์สุขภำพและอำหำรทะเล
ปลอดภัยจังหวัดสมุทรสำคร

2 2,800,000 2,800,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเฝ้าระวัง
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เฝ้าระวังอาหารทะเลและเกลือบริโภคในแหล่ง
จ าหน่ายและแหล่งผลิต และเป็นการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการย่ืนขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตามกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาอย่างถูกต้องและได้รับอนุญาต
อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ประกอบการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ/อาหารทะเล/
ผลิตภัณฑ์ของฝากและเกลือบริโภคได้รับ
ประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 ตรวจเฝ้ำระวัง/รับรองมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยของอำหำรทะเล / ผลิตภัณฑ์สุขภำพ / 
ผลิตภัณฑ์ของฝำกและเกลือบริโภค

1,930,000 1,930,000

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรย่ืนขอ
อนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพตำมกฎหมำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำอย่ำงถูกต้อง
และได้รับอนุญำตอย่ำงรวดเร็ว

450,000 450,000

กิจกรรมท่ี 3 ประชำสัมพันธ์ “สมุทรสำครกำรันตี”
เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

420,000 420,000

สมุทรสาคร   30/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

54 กิจกรรมหลัก : โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียว

5 20,000,000 - 20,000,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณตลาดมหาชัยและท่า
ฉลอม และแหล่งท่องเท่ียวทางประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนให้มีความพร้อมและ
สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัด
สมุทรสาคร และเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับและอ านวยความสะดวกให้
นักท่องเท่ียว โดยมีประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร และนักท่องเท่ียวได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อย : พัฒนำพ้ืนท่ีริมน้ ำเพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวทำงศำสนำและวัฒนธรรม โดยก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองแสมด ำ-คลองสหกรณ์สำย
 3 พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดวิสุทธิวรำวำส  
ต ำบลพันท้ำยนรสิงห์ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร 
จังหวัดสมุทรสำคร ควำมยำว 0.400 กิโลเมตร

20,000,000 20,000,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

59 กิจกรรมหลัก :  พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

2 15,300,000 - 15,300,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณตลาดมหาชัยและท่า
ฉลอม และแหล่งท่องเท่ียวทางประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนให้มีความพร้อมและ
สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัด
สมุทรสาคร และเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับและอ านวยความสะดวกให้
นักท่องเท่ียว โดยมีประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร และนักท่องเท่ียวได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนำพ้ืนท่ีริมน้ ำ เพ่ือส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวนวัตวิถีและวิถีชุมชนริมน้ ำ โดย
ก่อสร้ำงเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตล่ิง
พังทลำย พร้อมปรับภูมิทัศน์ริมคลองระบำยน้ ำ D7 
(คลองตำข ำ) ฝ่ังซ้ำย หมู่ท่ี 9  ต ำบลหลักสำม 
อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร  ควำมยำว 
0.170 กิโลเมตร

15,300,000 15,300,000 

สมุทรสาคร   32/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

60 กิจกรรมหลัก :  พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

2 5,520,000 - 5,520,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณตลาดมหาชัยและท่า
ฉลอม และแหล่งท่องเท่ียวทางประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนให้มีความพร้อมและ
สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัด
สมุทรสาคร และเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับและอ านวยความสะดวกให้
นักท่องเท่ียว โดยมีประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร และนักท่องเท่ียวได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนำพ้ืนท่ีริมน้ ำเพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวนวัตวิถีและวิถีชุมชน โดยก่อสร้ำงเข่ือน
ป้องกันตล่ิงริมคลองวัดท่ำกระบือพร้อมปรับภูมิทัศน์
 บริเวณวัดท่ำกระบือ ต ำบลบำงยำง  อ ำเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสำคร ควำมยำว 0.046 กิโลเมตร

5,520,000 5,520,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

61 กิจกรรมหลัก :  พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

2 32,000,000 - 32,000,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณตลาดมหาชัยและท่า
ฉลอม และแหล่งท่องเท่ียวทางประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนให้มีความพร้อมและ
สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัด
สมุทรสาคร และเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับและอ านวยความสะดวกให้
นักท่องเท่ียว โดยมีประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร และนักท่องเท่ียวได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อยท่ี 5 พัฒนำพ้ืนท่ีริมน้ ำเพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวทำงศำสนำและวัฒนธรรม โดยก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิง ริมคลองสุนัขหอน พร้อมปรับ
ภูมิทัศน์ บริเวณวัดกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร 
จังหวัดสมุทรสำคร ควำมยำว 0.200 กิโลเมตร

32,000,000 32,000,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

62 กิจกรรมหลัก :  พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

2 22,500,000 - 22,500,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณตลาดมหาชัยและท่า
ฉลอม และแหล่งท่องเท่ียวทางประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนให้มีความพร้อมและ
สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัด
สมุทรสาคร และเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับและอ านวยความสะดวกให้
นักท่องเท่ียว โดยมีประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร และนักท่องเท่ียวได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนำพ้ืนท่ีริมน้ ำ เพ่ือส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวเชิงประเพณี โดยก่อสร้ำง เข่ือน
คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกัน ตล่ิงพังทลำย พร้อม
ปรับภูมิทัศน์ริมคลองระบำยน้ ำ D7 (คลองตำข ำ) ฝ่ัง
ขวำ หมู่ท่ี 3  ต ำบลชัยมงคล อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร
 จังหวัดสมุทรสำคร ควำมยำว 0.250 กิโลเมตร

22,500,000 22,500,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

63 กิจกรรมหลัก :  พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

2 9,800,000 - 9,800,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณตลาดมหาชัยและ
ท่าฉลอม และแหล่งท่องเท่ียวทางประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนให้มีความพร้อมและ
สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัด
สมุทรสาคร และเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับและอ านวยความสะดวกให้
นักท่องเท่ียว โดยมีประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร และนักท่องเท่ียวได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อยท่ี 8 พัฒนำพ้ืนท่ีริมน้ ำเพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวทำงประวัติศำสตร์ โดยปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณวัดใหญ่จอมปรำสำท ต ำบลท่ำจีน  
อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร

9,800,000 9,800,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

65 กิจกรรมหลัก :  พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

2 5,000,000 - 5,000,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณตลาดมหาชัยและท่า
ฉลอม และแหล่งท่องเท่ียวทางประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนให้มีความพร้อมและ
สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัด
สมุทรสาคร และเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับและอ านวยความสะดวกให้
นักท่องเท่ียว โดยมีประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร และนักท่องเท่ียวได้รับประโยชน์

สมุทรสาคร   37/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนำพ้ืนท่ีโดยรอบสถำนีรถไฟ
มหำชัยและพ้ืนท่ีต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริม ให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวระยะส้ัน แบบวันเดียว ต ำบลมหำชัย 
อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร

5,000,000 5,000,000 

66 กิจกรรมหลัก : ประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว
เชิงอุตสำหกรรมของจังหวัดสมุทรสำคร

2 1,000,000 - 1,000,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์
ของโรงงานและผลิตภัณฑ์จากโรงงานและแหล่ง
ท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างกว้างชวาง และเป็นการสร้างรายได้และ
เพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพำส่ือมวลชนชมโรงงำนท่ีได้
มำตรฐำน

97,200 97,200 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมแถลงข่ำวของดีจังหวัด
สมุทรสำคร

173,000 173,000 

กิจกรรมท่ี 3 ค่ำผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอ และ
เผยแพร่ทำงส่ือ Social Media

320,000 320,000 

กิจกรรมท่ี 4 ค่ำผลิตและเผยแพร่รำยกำรโทรทัศน์
ออกอำกำศเคเบิลทีวีท่ัวประเทศ

400,000 400,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 5 ค่ำจัดท ำสรุปผลด ำเนินงำน 9,800 9,800 

73 กิจกรรมหลัก :  พัฒนำกิจกรรมท่องเท่ียวชุมชน 2 2,775,000 - 2,775,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน
ท่องเท่ียวโดยชุมชนเดิม ให้มีการเช่ือมโยง
เครือข่ายด้านการท่องเท่ียวระหว่างชุมชน และ
เป็นการขยายผลหมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชน ให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ท่ีมีคุณภาพของ
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหมู่บ้านท่องเท่ียวโดย
ชุมชนเดิม จ านวน 15 หมู่บ้าน และหมู่บ้าน
ท่องเท่ียวโดยชุมชนจัดต้ังใหม่ จ านวน  3 หมู่บ้าน
 ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งหมู่บ้ำนท่องเท่ียว
โดยชุมชน

190,000 190,000 

กิจกรรมท่ี 2 ขยำยผลหมู่บ้ำนท่องเท่ียวโดยชุมชน 2,585,000 2,585,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

77 กิจกรรมหลัก : พัฒนำเส้นทำงกำรท่องเท่ียว
เชิงประวัติศำสตร์ คลองสุนัขหอน จังหวัด
สมุทรสำคร

2 450,000 - 450,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการส ารวจศักยภาพ พัฒนารูปแบบเส้นทาง
การท่องเท่ียว สินค้า และบริการของคลองสุนัข
หอน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีชุมชน
รอบคลองสุนัขหอนได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมสร้ำงควำมตระหนักรู้
คุณค่ำของประวัติศำสตร์ ภูมิปัญญำ และอัตลักษณ์
ของชุมชน เส้นทำงสำยประวัติศำสตร์ฯ

101,000 101,000 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมอบรมกำรค้นหำ สร้ำงนักเล่ำ
เร่ืองอัตลักษณ์ ประวัติศำสตร์ของชุมชนเส้นทำง
สำยประวัติศำสตร์ฯ

119,700 119,700 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพัฒนำเส้นทำงและโปรแกรม
กำรท่องเท่ียวฯ พร้อมน ำผลมำวำงกรอบแนว
ทำงกำรพัฒนำเส้นทำงฯ

87,200 87,200 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์
เชิงรุกในกำรเพ่ิมมูลค่ำจำกประวัติศำสตร์ ภูมิปัญญำ
 และอัตลักษณ์ของชุมชนสู่กำรท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศำสตร์

142,100 142,100 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

79 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถ่ินและ
ชุมชนด้วยมรดกภูมิปัญญำกำรต่อและอนุรักษ์
เรือเกลือแห่งเมืองสำครบุรี เพ่ือเช่ือมโยงกำร
ท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรม SAKHONBURI SALT 
ROAD และรองรับกำรเป็นพื นท่ีมรดกทำง
กำรเกษตรโลก

2 1,844,250 - 1,844,250 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นการรวบรวมและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถ่ิน
และชุมชนด้วยมรดกภูมิปัญญาการต่อและ
อนุรักษ์เรือเกลือแห่งเมืองสาครบุรี เพ่ือเป็นการ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
SAKHONBURI SALT ROAD และรองรับการ
เป็นพ้ืนท่ีมรดกทางการเกษตรโลก โดยมีชุมชนนา
เกลือ ได้แก่ ชุมชนกาหลง ชุมชนบางโทรัด 
ชุมชนบ้านบ่อ และชุมชนบางกระเจ้าได้รับ
ประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมกลุ่มย่อยสร้ำงควำมเข้ำใจต่อ
มรดกภูมิปัญญำกำรต่อและอนุรักษ์เรือเกลือแห่ง
เมืองสำครบุรี เพ่ือเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวทำง
วัฒนธรรม SAKHONBURI SALT ROAD และ
รองรับกำรเป๊นพ้ืนท่ีมรดกทำงกำรเกษตรโลก 
ในชุมชน 4 ชุมชน

74,800 74,800 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียน
มรดกภูมิปัญญำกำรต่อและอนุรักษ์เรือเกลือแห่ง
เมืองสำครบุรี เพ่ือเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวทำง
วัฒนธรรม SAKHONBURI SALT ROAD และ
รองรับกำรเป็นพ้ืนท่ีมรดกทำงกำรเกษตรโลก

1,263,450 1,263,450 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 3 ประกวดภำพถ่ำยมรดกภูมิปัญญำกำร
ต่อและอนุรักษ์เรือเกลือแห่งเมืองสำครบุรี

155,000 155,000 

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุปและประเมินผลกำรด ำเนิน
โครงกำร

351,000 351,000 

80 กิจกรรมหลัก :  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

2 3,325,000 - 3,325,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
ให้เกิดความรู้ ความเช้าใจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
 พัฒนา และการบริหารจัดการท่องเท่ียวแบบ
ย่ังยืน โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 ผลิตเยำวชนน ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียว
จังหวัดด้ำนประวัติศำสตร์วัฒนธรรมท้องถ่ิน

950,000 950,000 

กิจกรรมท่ี 2  กำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มเครือข่ำย
ท่องเท่ียวภำคประชำชน

385,000 385,000 

กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนและ
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกชุมชนท่องเท่ียวจังหวัด
สมุทรสำคร

890,000 890,000 

กิจกรรมท่ี 4 กำรเป็นเจ้ำบ้ำนท่ีดีและกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยนักท่องเท่ียว

1,100,000 1,100,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

81 กิจกรรมหลัก :  เสริมสร้ำงมำตรฐำนกิจกรรมด้ำน
กำรท่องเท่ียวและกีฬำ

2 5,900,000 - 5,900,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียวและบริการด้านการท่องเท่ียว เป็นการ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อนุรักษ์
กีฬาไทยและเผยแพร่ไปท่ัวโลก โดยมี
นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 แข่งขันชกมวยไทยนำนำชำติ 1,283,000 1,283,000 

กิจกรรมท่ี 2  เดิน-ว่ิง มินิฮำล์ฟมำรำธอนพันท้ำย
นรสิงห์

800,000 800,000 

กิจกรรมท่ี 3 จักรยำนเพ่ือกำรท่องเท่ียว 1,902,000 1,902,000 

กิจกรรมท่ี 4 แข่นขันเรือยำวประเพณี 915,000 915,000 

กิจกรรมท่ี 5 แทงสนุ๊ก สุดๆ สมุทรสำคร 1,000,000 1,000,000 

2.2 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร

50,787,520 42,862,520 7,325,000 600,000 

12 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงถนน คสล. สำยหมู่ 3 
ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 
ระยะทำง 1.150 กิโลเมตร

2 14,900,000 14,900,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนนตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยมีประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีสัญจรไปมา
ในสายทางดังกล่าวไดรับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงถนน คสล. สำยหมู่ 3 ต ำบล
โคกขำม อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร ระยะทำง 
1.150 กิโลเมตร

14,900,000 14,900,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

24 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดออนไลน์
และออฟไลน์

2 4,270,000 3,670,000 - 600,000 เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมท่ี 2เน่ืองจากเป็น
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาด
ให้เพ่ิมสูงข้ึน และเป็นการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 80 ราย 
ได้รับประโยชน์ 
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมท่ี 1 จัดท า 
C-C0mmerce Platform เน่ืองจากเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ 
 - จ้ำงเหมำจัดท ำ C-C0mmerce Platform

600,000         600,000

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดออฟไลน์ 
2.1 Road Show OTOP ภำยในจังหวัด กิจกรรม
 จ้ำงเหมำจัดเตรียมโครงสร้ำงพ้ืนท่ีหรือเต็นท์
2.2  Road Show OTOP ภำยนอกจังหวัด

3,670,000 3,670,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

25 กิจกรรมหลัก : ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
OTOP ด้วยองค์ควำมรู้และนวัตกรรม

2 2,440,000 2,440,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
เป็นการประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาด
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา โดยมี
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับประโยชน์ และผลิตภัณฑ์ 
OTOP 1-3 ดาว จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
พัฒนาเพ่ือเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์
ศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ด้วยองค์ควำมรู้และนวัตกรรม

75,000 75,000

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกำร OTOP ด้ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

65,000 65,000

กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ OTOP 
ด้วยองค์ควำมรู้และนวัตกรรม

1,000,000 1,000,000

กิจกรรมท่ี 4 เปิดตัวผลิตภัณฑ์และส่งเสริมช่องทำง
กำรตลำด

1,300,000 1,300,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

26 กิจกรรมหลัก : พัฒนำระบบกำรตลำด พัฒนำ
ตลำดสินค้ำสมุทรสำครสู่สำกล

2 4,452,000 4,452,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างโอกาส
และเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ 
ผู้ผลิตสินค้า OTOP สินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน
 สินค้าวัฒนธรรม สินค้า IG ของจังหวัด
สมุทรสาครให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง และจะ
เป็นการสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา

กิจกรรมท่ี 1 จัดงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำภำยใน
จังหวัดสมุทรสำคร และจังหวัดอ่ืนในภูมิภำคต่ำงๆ 
ของประเทศ จ ำนวน 3 คร้ังๆ ละ 5 วัน 40 คูหำ

2,400,300 2,400,300

กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรมแถลงข่ำวและจัดงำนแสดง
และจ ำหน่ำยสินค้ำทำงวัฒนธรรม (เบญจรงค์)
ณ หมู่บ้ำนดอนไก่ดี อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสำคร

500,000 500,000

กิจกรรมท่ี  3 ประชำสัมพันธ์/ส่งเสริมกำรตลำด 
สินค้ำส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ จังหวัดสมุทรสำคร โดย
กำรจัดงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ จ ำนวน 2 คร้ัง

1,027,700 1,027,700

กิจกรรมท่ี  4 รับค ำขอจดทะเบียนผู้ขอใช้ตรำ
สัญลักษณ์ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) จังหวัด
สมุทรสำคร และประชำสัมพันธ์/ตรวจสอบคุณภำพ
ผู้ขอใช้ตรำ GI จังหวัดสมุทรสำคร

24,000 24,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 5 จัดงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ
ส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำชุมชน จ ำนวน 3 คร้ังๆ ละ 3
 วัน 40 คูหำ

500,000 500,000

27 กิจกรรมหลัก : พัฒนำตลำดสินค้ำเกลือทะเล
สมุทรสำครสู่สำกล

2 1,250,520 1,250,520 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีองค์
ความรู้ในการเจรจาธุรกิจ การตลาด 
และสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมท้ังประเทศ

กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรมพัฒนำตลำดสินค้ำเกลือ
ทะเลสมุทรสำครสู่สำกล โดยกำรเจรจำธุรกิจ 
(Business Matching) ในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ
 จ ำนวน  1 คร้ังๆ ละ 4 จังหวัด 9 วัน

1,214,520 1,214,520

กิจกรรมท่ี 2 ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล 36,000 36,000

29 กิจกรรมหลัก : โครงกำรกระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64 
เพ่ือส่งเสริมกำรขำยสินค้ำทำงกำรเกษตร สินค้ำ
วิสำหกิจชุมชน ตลอดสินค้ำจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำกและ
วิสำหกิจชุมชนและช่วยลดรำยจ่ำยในครัวเรือน
ของประชำชนในพื นท่ี  อ ำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสำคร

2 1,000,000 1,000,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฟ้ืนฟูและ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ
กระทุ่มแบนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด และเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 
โดยมีประชาชนในพ้ืนท่ี 130,000 ราย ผู้ผลิต
ภาคอุตสาหกรรม 100 ราย เกษตร 2,000 ราย 
และวิสาหกิจชุมชน 300 ราย ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี  1 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 375,000 375,000

กิจกรรมท่ี  2 งำนด้ำนสถำนท่ี 625,000 625,000

สมุทรสาคร   47/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

31 กิจกรรมหลัก : บูรณำกำรภำคีเครือข่ำยในกำร
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐำนรำก

2 5,000,000 5,000,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพท้ังในด้าน
อุตสาหกรรม การประมง เกษตรกรรม 
การท่องเท่ียว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง 
และเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ 
แรงงาน และชุมชน

กิจกรรมท่ี  1 จัดงำนเทศกำลปลำทู 500,000 500,000

กิจกรรมท่ี  2 พัฒนำระบบตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชน
เชิงศิลปะวัฒนธรรม (Sakhon Street Food & Arts
 Market)

500,000 500,000

กิจกรรมท่ี  3 จัดงำนอุตสำหกรรมแฟร์ 500,000 500,000

กิจกรรมท่ี  4 จัดงำนเทศกำลอำหำรทะเล 500,000 500,000

กิจกรรมท่ี  5 เพ่ิมศักยภำพกำรประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสำคร

500,000 500,000

กิจกรรมท่ี  6 จัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐำนรำก

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

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

37 กิจกรรมหลัก : งำนมหกรรมกล้วยไม้และของดี
สมุทรสำคร ประจ ำปี 2565

2 3,000,000 3,000,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งโอกาส เพ่ิมช่องทางการตลาด และเป็น
การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ 
ผู้ประกอบการ แรงงาน และชุมชน

กิจกรรมท่ี  1 ส่งเสริมกำรตลำดกล้วยไม้และสินค้ำดี
จังหวัดสมุทรสำคร ประจ ำปี 2565

3,000,000 3,000,000 

38 กิจกรรมหลัก : พัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตร
แปรรูป

2 600,000 600,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
โดยมีองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับ
ประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้ได้
มำตรฐำน

600,000 600,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

51 กิจกรรมหลัก : พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพ่ือพัฒนำ
เอสเอ็มอีสู่ตลำด

2 6,550,000 6,550,000 - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ได้รับการ
ปรึกษาแนะน าเชิงลึก และยกระดับเอสเอ็มอี
และพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบอุตสาหกรรม 
(IDOL) โดยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ได้รับการพัฒนา จ านวน 100 ราย และ
ได้รับการประเมินวิจัยสถานประกอบการ จ านวน
 30 กิจการ และได้รับการศึกษาแนะน าเชิงลึก 
จ านวน 30 กิจการ และยกระดับไปสู่การเป็น
ต้นแบบอุตสาหกรรม (IDOL) จ านวน 10 กิจการ
 ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีครอบคลุมตลอด
โซ่อุปทำน (Supply Chain) โดยทำงโครงกำรได้มี
กำรสอดแทรกเร่ืองของกำรจัดกำรสถำน
ประกอบกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำไปในทุก
แผนงำน และกลยุทธ์ขับเคล่ือนกำรตลำด เพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์

6,550,000 6,550,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

53 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมกำรขับเคล่ือนโครงกำร
สมุทรสำคร Hub Of Seafood

2 5,000,000 - 5,000,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เนืองจาก
เป็นการระดมความคิดเห็นในการวางแผนระยะ
ยาวเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร
ให้มุ่งสู่การเป็น Hub of Seafood ศูนย์กลาง
อาหารทะเล และเป็นการสร้างโอกาส 
เพ่ิมช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจ
ชุมชน สินค้าวัฒนธรรม สินค้า GI ของจังหวัด
สมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 1 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรขับเคล่ือน
จังหวัดสมุทรสำคร เป็น Hub Of Seafood 
จ ำนวน 5 คร้ัง

488,000 488,000

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ผลผลิต และกำรตลำดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 จ ำนวน 20 ช้ิน

500,000 500,000

กิจกรรมท่ี 3 งำนประชำสัมพันธ์ สมุทรสำคร Hub 
Of Seafood จ ำนวน 3 คร้ัง

4,012,000 4,012,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

67 กิจกรรมหลัก : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำย
ธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม 
(เครือข่ำยธุรกิจ Biz Club จังหวัดสมุทรสำคร)

2 500,000 500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาผู้ผลิต
เครือข่ายธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้มีศักยภาพและสามารถสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้เติบโตอย่างม่ันคงและเข้าถึงการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการผลิตและการ
ลดต้นทุนการผลิต โดยมีกลุ่มผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการสินค้าเครือข่ายธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมควำม
เข้มแข็งและศักยภำพผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม

100,000 100,000

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดงำนแสดงและจ ำหน่ำย
สินค้ำ 30 รำย 5 วัน

400,000 400,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

72 กิจกรรมหลัก : พัฒนำผู้ผลิตผู้ประกอบกำร OTOP
 สู่กำรเป็นนักค้ำท่ีเข้มแข็ง

2 1,825,000 - 1,825,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการส่งเสริมพัฒนารูปแบบการตลาด เพ่ิม
ช่องทางการจ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และต่อยอด
ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP รุ่น
ใหม่ (Startup) สู่นักการตลาดท่ีเข้มแข็ง โดยมี
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มด้ังเดิมหรือ
กลุ่ม D จ านวน 50 ราย/กลุ่ม ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) จ านวน 30 
ราย/กลุ่ม รวมท้ังส้ิน 80 ราย/กลุ่ม

กิจกรรมท่ี 1 กำรพัฒนำผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร 
OTOP ยุคแรก สู่นักค้ำท่ีเข้มแข็ง

100,000 100,000

กิจกรรมท่ี 2 กำรพัฒนำผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร 
OTOP รุ่นใหม่ (startup) สู่นักค้ำท่ีเข้มแข็ง

70,000 70,000

กิจกรรมท่ี 3 กำรศึกษำดูงำนพ้ืนท่ีประสบผลส ำเร็จ 230,000 230,000

กิจกรรมท่ี 4 Road Show OTOP สมุทรสำคร 1,425,000 1,425,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 พัฒนำ
คุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้

3.1 โครงกำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

12,440,800 10,955,800 1,485,000 - 

32 กิจกรรมหลัก : ขับเคล่ือนขยำยผลโครงกำรตำม
แนวพระรำชด ำริ

4 4,368,400 4,368,400 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในจังหวัดน้อมน าแนวพระราชด าริ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต ให้ทุกภาคส่วนมีการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) โดยมี
หน่วยงานราชการ สถานศึกษาและภาค
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้กำรด ำเนินงำน
โครงกำรพระรำชด ำริ ตำมแนวทำงปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

420,800 420,800

กิจกรรมท่ี 2 ขับเคล่ือนขยำยผลเพ่ืออำหำรกลำงวัน
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี

2,947,600 2,947,600
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 3 ขับเคล่ือนขยำยผลโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (สวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน)

500,000 500,000

กิจกรรมท่ี 4 ติดตำมประเมินผลโครงกำร 500,000 500,000

50 กิจกรรมหลัก : พัฒนำพื นท่ีสำธิตและอำคำรจัด
แสดงศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

4 6,587,400 6,587,400 - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรม การท าเกษตรอินทรีย์
ชุมชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ยกระดับ
ความรู้ ทักษะ การสร้างผลผลิต สร้างรายได้ 
และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้กับประชาชนท่ัวไป
 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและครอบครัวของประชาชนในจังหวัดตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
ผู้น าชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
ใกล้เคียงได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนำพ้ืนท่ีสำธิตและอำคำรจัดแสดง
ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ต ำบลสวนหลวง อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสำคร

6,587,400 6,587,400 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

71 กิจกรรมหลัก : ขยำยผลสู่หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

2 1,485,000 - 1,485,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เน่ืองจาก
เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้านสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน โดยมี 12 
หมู่บ้าน (อ าเภอละ  4 หมู่บ้าน) ได้รับประโยชน์

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขยำยผล
สู่หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

84,000 84,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2 สนับสนุนกิจกรรมตำมแนวทำง
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

1,254,000 1,254,000

กิจกรรมท่ี 3 สร้ำงควำมย่ังยืนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

147,000 147,000

3.2 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ด้ำนควำมม่ันคงและควำม
ปลอดภัยของประชำชนในชีวิต
และทรัพย์สิน

8,659,310 6,388,910 1,970,400 300,000 

28 กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมจัดตั งและเพ่ิมศักยภำพ
ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) เพ่ือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำพนักงำนฝ่ำย
ปกครองในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดและรักษำ
ควำมเรียบร้อย จังหวัดสมุทรสำคร

1 300,000 - - 300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุนเน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
และเพ่ิมศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
 (ชรบ.) มีงบประมาณจากหน่วยงานสนับสนุนแล้ว

สมุทรสาคร   56/63



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 1 ฝึกอบรมจัดต้ังและเพ่ิมศักยภำพ
ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน รุ่นท่ี 1

150,000 150,000 

กิจกรรมท่ี 2 ฝึกอบรมจัดต้ังและเพ่ิมศักยภำพ
ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน รุ่นท่ี 2

150,000 150,000 

34 กิจกรรมหลัก : รณรงค์ขับข่ีปลอดภัยเพ่ิมวินัย
จรำจร เสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำง
ถนน

4 378,800 378,800 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการใช้รถใช้ถนน
ให้ถูกกฎจราจร เพ่ือป้องกันและลดสถิติจาก
อุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ในกลุ่ม
เยาวชนช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปี และกลุ่ม
คนท างาน โดยมีนักเรียนและนักศึกษา จ านวน
 4 แห่ง ๆ ละ 200 คน รวม 800 คน และ
คนท างานในสถานประกอบการ จ านวน 2 
แห่ง ๆ ละ 50 คน รวม 100 คน รวมท้ังส้ิน 
900 คน ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี  1 ฝึกอบรมรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย เพ่ิม
วินัยจรำจร เสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำง
ถนน ในโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ

321,200 321,200
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี  2 ฝึกอบรมรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย 
เพ่ิมวินัยจรำจร เสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย
ทำงถนน ในสถำนประกอบกำร

57,600 57,600

41 กิจกรรมหลัก : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด
สมุทรสำคร ปีงบประมำณ 2565

4 6,010,110 6,010,110 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของของเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีเป็นสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในทุกประเภท สร้างและพัฒนา
เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเยาวชนกลุ่มอายุ 6-24 
ปี ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไปได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 กำรรณรงค์สร้ำงกระแสและ
ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ผ่ำนส่ือต่ำงๆ (ส ำนักงำน
ประชำสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสำคร)

590,000 590,000

กิจกรรมท่ี 2 กำรขับเคล่ือนในสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สนง.เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษาสมุทรสาคร และท้องถ่ินจังหวัด)

75,500 75,500

กิจกรรมท่ี 3.กำรขับเคล่ือนในสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ส ำนักงำนเขตกำรศึกษำ
มัธยมศึกษาเขต 10 และท้องถ่ินจังหวัด)

765,600 765,600
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 4 กำรขับเคล่ือนในสถำนศึกษำระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครและท้องถ่ินจังหวัด)

111,100 111,100

กิจกรรมท่ี 5 กำรขับเคล่ือนในสถำนประกอบกำร 
(แรงงำนจังหวัด)

568,550 568,550

กิจกรรมท่ี 6 กำรขับเคล่ือนชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในชุมชน (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
สมุทรสำคร)

934,000 934,000

กิจกรรมท่ี 7 กำรขับเคล่ือนชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในเรือนจ ำ (เรือนจ ำจังหวัดสมุทรสำคร)

331,100 331,100

กิจกรรมท่ี 8 กำรขับเคล่ือนชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในส ำนักงำนคุมประพฤติ (ส ำนักงำนคุม
ประพฤติจังหวัดสมุทรสำคร)

415,200 415,200

กิจกรรมท่ี 9 กำรขับเคล่ือนชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในวิทยำลัยชุมชนสมุทรสำคร (วิทยำลัยชุมชน
สมุทรสำคร)

143,560 143,560
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 10 กำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ
ส่วนกลำง (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร)

608,500 608,500

กิจกรรมท่ี 11 กำรจัดวันมหกรรมสมุทรสำคร รวม
พลัง สร้ำงคนดี TO BE NUMBER ONE (ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร)

410,000 410,000

กิจกรรมท่ี 12 กำรประชุมคณะกรรมกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดสมุทรสำคร (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สมุทรสำคร)

42,400 42,400

กิจกรรมท่ี 13 กำรประกวดจังหวัด/อ ำเภอ/ชมรม 
TO BE NUMBER ONE (3 อ ำเภอ) (ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองฯ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอกระทุ่มแบน และส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนแพ้ว))

1,014,600 1,014,600

74 กิจกรรมหลัก : เสริมสร้ำงทุนชุมชนให้มีธรรมำ
ภิบำล

1 500,000 - 500,000 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นการส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยคระกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และหมู่บ้าน กข.คจ.
 จ านวน 900 ราย ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรทุนชุมชน

117,500 117,500
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 2 กำรศึกษำดูงำน 382,500 382,500

75 กิจกรรมหลัก : เสริมสร้ำงและพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื นท่ี
จังหวัดสมุทรสำคร

1 1,470,400 - 1,470,400 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน  เน่ืองจาก
เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยทางน้ าในพ้ืนท่ีเส่ียง 
เสริมสร้างศักยภาพ ทีมกู้ชีพกู้ภัยในชุมชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
การแจ้งเตือนภัย การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
300 คน ได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1 กำรพัฒนำศักยภำพ 1 ต ำบล 1 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon One Search And 
Rescue : OTOS)

833,600 833,600

กิจกรรมท่ี 2 กำรพัฒนำศักยภำพกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทำงน้ ำ

636,800 636,800
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

3.3 โครงกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและส่งเสริมกำร
เรียนรู้ทุกระดับวัย

5,613,000 5,613,000 - - 

2 กิจกรรมหลัก : จัดงำนสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม
ไทย-จีน “ตรุษจีน "เล่ง เกีย ฉู่" สืบสำนต ำนำน
มังกร 2565”

4 5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างค่านิยม
 ปลูกจิตส านึก ความภาคภูมิใจ ความรักและ
ความหวงแหนให้แก่เยาวชนและประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสาคร เกิดความตระหนักและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา วัฒนธรรม
ท้องถ่ินของจังหวัดสมุทรสาคร และต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
โดยมีเป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 
5,000 ราย

กิจกรรมท่ี 1 จัดงำนสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม
ไทย-จีน “ตรุษจีน "เล่ง เกีย ฉู่" สืบสำนต ำนำนมังกร
 2565”

5,000,000 5,000,000 

46 กิจกรรมหลัก : โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ทักษะทำงด้ำนพื นฐำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้กับนักศึกษำ และประชำชน มุ่งสู่ ยุคไทยแลนด์ 
4.0 อบรมกำรใช้ทักษะทำงด้ำนพื นฐำนกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

4 408,000 408,000 - - เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู้ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปให้มีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป โดย
มีนักเรียนและประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 300 ราย ได้รับประโยชน์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมท่ี 1 อบรมอบรมนักศึกษำประชำชนท่ัวไป 
ควำมรู้เร่ืองทักษะทำงด้ำนพ้ืนฐำนกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล จ ำนวน 300 คน โดยกำรบรรยำยและท ำ
กิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง เน้ือหำครอบคลุมมำตรฐำน
ควำมรู้เก่ียวกับกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ และกำรใช้
งำน Internet พ้ืนฐำน

60,000 60,000

กิจกรรมท่ี  2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 
20 ชุด และติดตำมและประเมินผล

348,000 348,000 มี MOU ของหน่วยงำน สนง.กศน.จังหวัด
สมุทรสำคร รับผิดชอบกำรดูแลและรักษำ
ทรัพย์สิน

49 กิจกรรมหลัก : สืบชะตำทะเล 4 205,000 205,000 - - เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมให้
มีการสืบทอดและเช่ือมโยงความหลากหลายของ
ประเพณีสืบชะตาทะเลซ่ึงเป็นประเพณีประจ า
ถ่ินของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีชาวประมงและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมงาน จ านวน 
300  รายได้รับประโยชน์

กิจกรรมท่ี 1. ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรม 50,000 50,000

กิจกรรมท่ี 2. จัดสถำนท่ี รับรองผู้เข้ำร่วมงำน และ
จัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำ

75,000 75,000

กิจกรรมท่ี 3. จัดพิธีทำงศำสนำ 80,000 80,000

       8,000,000          8,000,000

   525,703,600      256,993,950    265,219,650     3,490,000

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมทั งสิ น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

       -                         -          -                         -   

        105,980,400           23,857,500

1             6,203,100        -                         -   

            3,488,000             6,238,700

       -                         -          -                         -   

              187,000             7,971,100

       -                         -          -                         -   

                      -               5,986,000

11        310,230,200 10        150,318,400 1        115,858,500          44,053,300

            8,000,000             8,000,000

11 318,230,200       10 158,318,400       1 115,858,500       44,053,300         

หมายเหตุ : การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ .ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดสมุทรสงคราม  154,057,700 บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

รวม 4 ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน

1 6,813,400            1               827,400

3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียมและม่ันคงใน
การดํารงชีวิตของประชาชน 2 11,886,500          2             3,728,400

          27,219,400

1 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเท่ียวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน 4         248,381,100 4         118,543,200

2 การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 4 43,149,200          3

 สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสงครำม

หน่วย  :  บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้
งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงิน

ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

สมุทรสงครำม 



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

1. การเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวรูปแบบหลากหลาย
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน

1.1 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม

2 27,404,200     22,073,300      4,790,900      540,000         

6 กิจกรรมหลัก 1 โครงการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและชุมชน
ตลาดน ้าโบราณ
กิจกรรมย่อย 
ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและชุมชนตลาดน ้าโบราณ จ้านวน  
3  แห่ง
1. ตลาดน ้าสามอ้าเภอ (วัดแก้วเจริญ)  ต้าบลเหมือง
ใหม่  อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ตลาดน ้าสามอ้าเภอ (โรงเจย่ินเต็กตั ว) ต้าบล
บ้านปราโมทย์  อ้าเภอบางคนที  จังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ตลาดร่มบวร (วัดประดู่)  ต้าบลวัดประดู่  อ้าเภอ
อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

2 21,500,000       21,500,000         - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และ
ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน
 - งบรายจ่าย : งบลงทุน
 - กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเท่ียว
 - การด้าเนินงาน : ก่อสร้างโป๊ะและทุ่นลอยน ้า 
 จ้านวน  3  จุด

39 กิจกรรมหลัก 2 โครงการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยด้านโรคพิษสุนัขบ้า ในแหล่งท่องเท่ียว
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ้าปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมย่อย 
1. ประชาสัมพันธ์เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า
2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 ตัว 
ท้าหมันสุนัข แมว  1,000 ตัว
3. เสริมสร้างความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
เครือข่ายอาสา
4. เสริมสร้างความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าให้กับนักเรียน

2 573,300           573,300             - หน่วยด าเนินงาน : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 - เห็นควรสนับสนุน เพ่ือสร้างความปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า 
 - กลุ่มเป้าหมาย : 1) ประชาชน ในจังหวัด
สมุทรสงคราม
     2) สุนัข แมว ในแหล่งท่องเท่ียว พื นท่ีเส่ียง 
สุนัขด้อยโอกาสท่ัวไปในจังหวัดสมุทรสงคราม  

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
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45 กิจกรรมหลัก 3 โครงการการท่องเท่ียววิถีเมือง
สามน ้าสามนา ตลาดเล็กในแหล่งท่องเท่ียวใหญ่
กิจกรรมย่อย 
1. กระบวนการต้นน ้า (1,915,600 บาท)
   1.1 ส้ารวจข้อมูลเชิงบริบทสังคม วัฒนธรรม 
ทรัพยากรในชุมชนท้องถ่ินใน 36 ต้าบล 3 อ้าเภอ
   1.2 จัดเวทีชาวบ้าน 36 ต้าบล เพ่ือประเมิน
ทรัพยากรท้องถ่ินท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคัด
กรองเพ่ือการออกแบบใหม่หรือต่อยอดสินค้าและ
บริการด้านการท่องเท่ียวชุมชน
   1.3 จัดสัมมนาการบริหารจัดการผู้ร่วมออกแบบ
อาชีพเพ่ือการท่องเท่ียวในรูปแบบตลาดเล็กใน
แหล่งท่องเท่ียวใหญ่สู่การสร้างรายได้ประจ้าวันหรือ
ประจ้าเดือน
2. กระบวนการกลางน ้า (748,000 บาท)
    2.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากเวทีชาวบ้าน ให้
นักวิชาการออกแบบหลักสูตรระยะสั นเพ่ือการอบรม
 อาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพ “ด้าเนินการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรระยะสั น”
    2.2 การจัดท้าแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวชุมชน

2 5,330,900        4,790,900                540,000  - หน่วยด าเนินงาน : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า 
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน นักท่องเท่ียว 
ผู้ประกอบการธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มผู้น้าการริเร่ิมและ
ผู้สนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน หน่วยงาน
และผู้เก่ียวข้องทั งในและนอกพื นท่ี 
 - ปรับลดค่าใช้จ่าย ไม่เห็นควรสนับสนุน 
ค่าจ้างบุคลากรปริญญาตรี จ้านวน 3 คน/15,000
 บาท จ้านวน 12 เดือน วงเงิน 540,000 บาท
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ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
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งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
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3. กระบวนกำรปลำยน  ำ (5,751,000 บำท)
    3.1 ประชุมสำนพลังประชำรัฐเพ่ือออกแบบและ
พัฒนำตลำดเล็กในแหล่งท่องเท่ียวใหญ่ท่ีเป็น
เอกลักษณ์วิถีแม่กลองวิธีแม่กลอง
    3.2 เปิดตลำดเล็กในแหล่งท่องเท่ียวใหญ่ท่ีเป็น
เอกลักษณ์วิถีแม่กลองวิธีแม่กลอง
4. กระบวนกำรส่งน  ำและบ ำบัดน  ำ (1,271,800 บำท)
    4.1 พัฒนำช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเท่ียวชุมชนตลำดเล็กในแหล่งท่องเท่ียวใหญ่
    4.2 ประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำรทั งหมด

1. การเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวรูปแบบหลากหลาย
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน

1.2 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคเพ่ือการ
ท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม

2 202,600,000    85,500,000      95,000,000    22,100,000     

1 กิจกรรมหลัก 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมสะพานสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
จังหวัดสมุทรสงคราม  
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยเพ่ือเสริมสร้าง
อัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม  ต้าบลแม่กลอง 
อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2 10,000,000       10,000,000         - หน่วยด้าเนินงาน : แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : เน่ืองจากเป็นการ
แสดงอัฒลักษณ์ของจังหวัดและส่งเสริมรายได้
จากการท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ น
 - งบรายจ่าย : งบลงทุน 
 - กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเท่ียวและประชาชน
ในพื นท่ีโครงการและพื นท่ีข้างเคียง
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ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
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งบประมาณ
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สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
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2 กิจกรรมหลัก 2  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
หลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.53+875 - กม.
56+500 ด้านขวาทาง ต้าบลบางแก้ว อ้าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงช่องจราจรทางคู่ขนาน 
ทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.53+875 - กม.
56+500 ด้านขวาทาง (เช่ือมต่อจากทางขนานเดิมท่ี
ได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ) ต้าบลบางแก้ว 
อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2 50,000,000  50,000,000    - หน่วยด้าเนินงาน : แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : เพ่ือให้ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวมีเส้นทางท่ีได้มาตรฐานในการสัญจร
ไป – มา ท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 - งบรายจ่าย : งบลงทุน 
 - กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเท่ียวและประชาชน
ในพื นท่ีโครงการและพื นท่ีข้างเคียง
 - หมายเหตุ : จังหวัดสมุทรสงครามขอแก้ไข
รายละเอียดข้อคลาดเคล่ือน ตามหนังสือ
 ด่วนท่ีสุด ท่ี สส 0017.2/15646 ลงวันท่ี 30 
ตุลาคม 2563 เพ่ือให้ตรงกับประมาณราคา

3 กิจกรรมหลัก 3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองคต – บ้าน
คลองโคน ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายบ้านคลองคต – บ้านคลองโคน อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 0.533 กม.

2 10,000,000  10,000,000    - หน่วยด้าเนินงาน : แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : สร้างรายได้ให้ชุมชนและ
ท้องถ่ินภายในจังหวัด รวมทั งจังหวัดมีเศรษฐกิจ
ท่ีดีขึ นจาก
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการท่องเท่ียว
 - งบรายจ่าย : งบลงทุน
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ผู้ประกอบการ 
และนักท่องเท่ียวท่ีใช้เส้นทาง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

4 กิจกรรมหลัก 4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส.2014 – 
บ้านคลองช่อง ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายแยก ทช.สส.2014 - บ้านคลองช่อง 
ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม ระยะทาง 0.645 กม.

2 15,500,000  15,500,000    - หน่วยด้าเนินงาน : แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : สร้างรายได้ให้ชุมชนและ
ท้องถ่ินภายในจังหวัด รวมทั งจังหวัดมีเศรษฐกิจ
ท่ีดีขึ นจากการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และ
การท่องเท่ียว
 - งบรายจ่าย : งบลงทุน
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ผู้ประกอบการ 
และนักท่องเท่ียวท่ีใช้เส้นทาง

7 กิจกรรมหลัก 5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพถนน
ทางหลวงเส้นทางไปอัมพวา เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเท่ียววิถีชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์
อ้านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 325 
ต้าบลบางช้าง ต้าบลอัมพวา อ้าเภออัมพวา และ
ต้าบลบ้านปรก ต้าบลแม่กลอง อ้าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2 11,600,000  -              -            11,600,000   - หน่วยด้าเนินงาน : แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม
  - ไม่เห็นควรสนับสนุน : เน่ืองจากเป็นป้าย
จราจรอัจฉริยะ

33 กิจกรรมหลัก 6 โครงการปรับปรุงจุดเส่ียงและ
บริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
 35 กม.75+650 ต้าบลแพรกหนามแดง อ้าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณ กม.
75+650 (เปล่ียนจุดกลับรถเดิมเป็นจุดกลับรถรูป
หยดน ้า)  ต้าบลแพรกหนามแดง อ้าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 50,000,000  50,000,000  - หน่วยด้าเนินงาน : แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
- งบรายจ่าย : งบลงทุน 
- กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเท่ียวและประชาชน
ในพื นท่ีโครงการและพื นท่ีข้างเคียง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

34 กิจกรรมหลัก 7  โครงการปรับปรุงทางหลวงสาย
รอง เช่ือมโยงการท่องเท่ียววิถีชุมชน ยกระดับ
ความปลอดภัย จังหวัดสมุทรสงคราม ทางหลวง
หมายเลข 3643 ต้าบลลาดใหญ่ ต้าบลแม่กลอง 
อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย ติดตั งอุปกรณ์อ้านวยความปลอดภัย 
ทางหลวงหมายเลข 3643 ต้าบลลาดใหญ่ ต้าบล
แม่กลอง อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

2 10,500,000  -            10,500,000   - หน่วยด้าเนินงาน : แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม
 - งบรายจ่าย : งบลงทุน 
 - กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเท่ียวและประชาชน
ในพื นท่ีโครงการและพื นท่ีข้างเคียง
 - ไม่เห็นควรสนับสนุน : เน่ืองจากเป็นป้าย
จราจรอัจฉริยะ

40 กิจกรรมหลัก 8 โครงการพัฒนาชุมชนตลาดน ้า
บางนกแขวก  ต้าบลบางนกแขวก  อ้าเภอบาง
คนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย 
1. ก่อสร้างสะพานทางเดิน จ้านวน 1 แห่ง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์

2 13,000,000  13,000,000  - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - งบรายจ่าย : งบลงทุน
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
และนักท่องเท่ียว

41 กิจกรรมหลัก 9 โครงการพัฒนาเส้นทางเช่ือมจุด
จอดรถไฟอินจัน –  ตลาดร่มหุบ ต้าบลลาดใหญ่ 
อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเส้นทางเช่ือมจุดจอดรถไฟ 
จ้านวน 1 แห่ง  ต้าบลลาดใหญ่ อ้าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2 32,000,000  32,000,000  - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - งบรายจ่าย : งบลงทุน
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื นท่ี และ
นักท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

1. การเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวรูปแบบหลากหลาย
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน

1.3 โครงการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวจังหวัด
สมุทรสงคราม

11,750,000 5,500,000    6,189,500  60,500      

12 กิจกรรมหลัก 1 โครงการเปิดเส้นทางการ
ท่องเท่ียวทางน ้าเส้นทางใหม่ตลาดริมน ้า 3 อ้าเภอ 
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย 
1. ส้ารวจและสร้างโปรแกรมเส้นทางการท่องเท่ียว
ทางน ้าเส้นทางใหม่ ณ ตลาดริมน ้า 3 อ้าเภอ อย่าง
น้อย 2 เส้นทาง
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดริมน ้า 3 
อ้าเภอ
3. จัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการ
4. จัดพิธีเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวทางน ้าเส้นทาง
ใหม่ และเปิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่
5. จัดเตรียมสถานท่ีส้าหรับจัดกิจกรรม 
6. งานจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือด้าเนินการและอ้านวย
ความสะดวกตามจุดต่างๆ เช่น พิธีกรด้าเนินรายการ
 เจ้าหน้าท่ีประจ้าจุดพัก เจ้าหน้าท่ีประจ้าจุด
อ้านวยการ เจ้าหน้าท่ีปฐมพยาบาล เป็นต้น

2 2,000,000    2,000,000      -  หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม  
 - เห็นควรสนับสนุน : เป็นการส่งเสริมและ
กระตุ้นเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ในพื นท่ี
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเท่ียวและประชาชน
ในพื นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม มากกว่า 3,000 คน 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

14 กิจกรรมหลัก 2 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงครามแบบหลากหลาย
กิจกรรมย่อย 
1. จัดท้าสกู๊ปทีวีส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมของดีของเด่นแบบหลากหลาย จ้านวน 10
 ตอน ผ่านส่ือทีวีส่วนกลาง และน้ามาเผยแพร่ผ่าน
เว็บเพจส้านักงานฯ/ช่องยูทูป
2.จัดท้าสกู๊ปวาไรตี  หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง  จ้านวน 
2 ตอน

2 500,000      500,000        - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดสมุทรสงคราม 
- เห็นควรสนับสนุน : แหล่งท่องเท่ียว เทศกาล 
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามแบบหลากหลายของ
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย
ทั งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างงาน
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด
สมุทรสงคราม
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเท่ียวทั งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

27 กิจกรรมหลัก 3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียววิถี
ถ่ิน ตะวันรอนดอนหอยหลอด
กิจกรรมย่อย 
1. งานออกร้านอาหารทะเลสดและอาหารทะเล
พร้อมทาน
2. งานจัดการแข่งขันการประกอบอาหารทะเล
3. งานจัดหาการแสดง
4. งานออกร้านจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. งานจัดการประกวดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย-
รามัญ
6. งานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการ
7. งานจัดเตรียมสถานท่ีส้าหรับจัดกิจกรรม
8. งานจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือด้าเนินการและอ้านวย
ความสะดวกตามจุดต่างๆ เช่น พิธีกรด้าเนินรายการ
 เจ้าหน้าท่ีประจ้าจุดพัก เจ้าหน้าท่ีประจ้าจุด
อ้านวยการ เจ้าหน้าท่ีปฐมพยาบาล เป็นต้น
9. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ด้าเนินโครงการ
10. งานจัดเก็บข้อมูลและส้ารวจความพึงพอใจ
11. สรุปผลการด้าเนินโครงการ

2 3,000,000             3,000,000                  -    - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : สร้างงาน สร้างรายได้ 
ภาพลักษณ์ของจังหวัดด้านการท่องเท่ียวและ
กีฬาเป็นไปในทางท่ีดี บูรณาการด้านการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า 
- กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเท่ียวและประชาชน
ในพื นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม มากกว่า 6,500 คน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

42 กิจกรรมหลัก 4 โครงการวิถีไทย วิถีถ่ิน แผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจ้าปี
 2565
กิจกรรมย่อย 
1. พิธีเปิดงาน การแสดง แสง สี เสียง บนเวที 2. 
เวทีการแสดง จ้านวน 2 เวที  3. การแสดงทาง
วัฒนธรรม, ศิลปินพื นบ้าน 4. การแสดงของเด็ก
นักเรียนในสถานศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม 
5. นิทรรศการ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
แบบมีชีวิต สาธิตแปลงเกษตร และแจกพันธ์ผักหรือ
เมล็ดพันธ์ุ จ้านวน 5 วันๆ ละ 200 ต้น 6. การสาธิต
และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย
 ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย  การท้าอาหาร ขนมไทย
 งานหัตถกรรม งานฝีมือ งานแกะสลักผักผลไม้ 
7. การแสดงวิถีชีวิตท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน สาธิต
และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั ง 3 อ้าเภอ ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 8. ร้านส้ารับอาหารพื นบ้าน 
(โต๊ะไทยสไตล์ญ่ีปุ่น) โดยมีอาหารไทยจัดเป็นเซท 
จากชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสงคราม

2 3,000,000    2,939,500               60,500  - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป
ในจังหวัดสมุทรสงคราม และนักท่องเท่ียว 
 - ปรับลดบางส่วนเป็น ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจาก เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน 
2,000 บาท ค่าชุดรับแขก 30,000 บาท 
ค่าของท่ีระลึก 28,500 บาท รวมทั งสิ น 60,500 
บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

9. กำรนวดสปำเกลือ , นวดแผนไทย ,นวดแผน
โบรำณ 10. กำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงวัฒนธรรม (Cpot)
11. กำรจ ำหน่ำยอำหำรพื นเมือง 12. จ ำหน่ำยสินค้ำ
 Otop , สินค้ำชุมชน

43 กิจกรรมหลัก 5 โครงการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย 
1. จัดกิจกรรมป่ันแรลล่ีเท่ียววิถีชุมชน งบประมาณ 
1,270,000 บาท จัดกิจกรรมป่ันแรลล่ีเท่ียววิถีชุมชน
 จ้านวน 3 เส้นทาง ในพื นท่ี 3 อ้าเภอ (อ้าเภอละ 
1 เส้นทาง) เป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรม ครั งละ 500 คน
  รวม 1,500 คน
2. จัดกิจกรรมน่ังเรือแถกปลูกป่าชายเลน 
งบประมาณ 480,000 บาท เป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ จ้านวน 250 คน

2 1,750,000    1,750,000    - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเท่ียว จ้านวน 
1,750 คน  
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

44 กิจกรรมหลัก 6 โครงการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมมวยไทย
กิจกรรมย่อย 
จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมมวยไทย ดังนี 
1. จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมมวยไทย
2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
3. จัดพิธีเปิด พร้อมทั ง set up เวทีและรื อถอน
4. จัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย
5. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมมวยไทย 
(พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษครูมวยไทย และพิธีครอบครู
มวยไทย)
6. การบันทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวการ
ถ่ายทอดสด
7. ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินโครงการ

2 1,500,000    1,500,000    - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเท่ียวและประชาชน
ในพื นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม มากกว่า 
2,000 คน 

สมุทรสงคราม   12/49



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

1. การเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวรูปแบบหลากหลาย
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน

1.4 โครงการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการ
เพ่ือการท่องเท่ียวทุกรูปแบบ
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 6,626,900   5,469,900    -           1,157,000  

13 กิจกรรมหลัก 1 โครงการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาม
วิถีถ่ินแม่กลอง
กิจกรรมย่อย 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน 
(Champ) และทดสอบโปรแกรมท่องเท่ียว 
(งบประมาณ 534,000 บาท)
2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(งบประมาณ 750,000 บาท)
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดตัวชุมชน
ท่องเท่ียว (งบประมาณ 516,000 บาท)

2 1,800,000    1,800,000      - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : ชุมชนมีการบริหาร
จัดการสามารถสะท้อนภูมิปัญญาผ่านการจัด
แสดงอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการกระจายรายได้
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน และชุมชนเป็นท่ี
รู้จักแก่บุคคลท่ัวไป
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการชุมชน
ท่องเท่ียว 
 - เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนอ้าเภอ จังหวัด และ
ภาคีท่ีเก่ียวข้อง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

23 กิจกรรมหลัก 2 โครงการยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการโรงแรมท่ีพัก รีสอร์ทส้าหรับนักทองเท่ียว
สูงอายุ 
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวสูงอายุแบบวิถีปกติใหม่ 
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมย่อย 
1. ถอดแบบความรู้เร่ืองรูปแบบการท่องเท่ียวของ
ผู้สูงอายุ (ไม่ใช้งบประมาณ)
2. จัดประชุมผู้ประกอบการท่ีพักโรงแรมและ
แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือวางแผน
และให้ความรู้  (งบประมาณ 771,800 บาท)
3. ประเมินความพร้อมผู้ประกอบการท่ีพักโรงแรม
และแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
(ไม่ใช้งบประมาณ)
4. ประเมินผลการประเมินความพร้อมเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนา
แหล่งท่ีพักและแหล่งท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวสูงอายุแบบวิถี
ปกติใหม่ (งบประมาณ 125,000 บาท)

2 1,946,600    1,086,600               860,000  - หน่วยด้าเนินงาน : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศใน
การดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
 - เห็นควรสนับสนุน : สร้างงาน สร้างรายได้ 
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับจังหวัด
สมุทรสงครามด้านการท่องเท่ียว
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : 
     1) นักท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม 
จ้านวน 500,000 คน (40,000 คน/เดือน)
     2) ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวโรงแรม
ท่ีพัก จ้านวน 30 สถานประกอบการ
 - ปรับลดบางส่วนเป็น ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจาก เป็นค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี 4 คน 10 
เดือน วงเงิน 532,000 บาท และค่าจ้างวุฒิ
ปริญญาโท 2 คน 10 เดือน วงเงิน 328,000 
รวมทั งสิ น 860,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

5. กำรส่งข้อมูลย้อนกลับ (งบประมำณ 53,000 บำท)
6. จัดประชุมผู้ประกอบกำรท่ีพักโรงแรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงครำม เพ่ือน ำเสนอ
ตัวอย่ำงกำรปรับปรุงท่ีพักโรงแรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวจำกโครงกำรเพ่ือเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำ
ธุรกิจส ำหรับรองรับผู้สูงอำยุแบบวิถีปกติใหม่ 
(งบประมำณ 771,800 บำท)
7. จัดท ำรูปเล่มรำยงำน และป้ำยรับรองมำตรฐำน 
(งบประมำณ 225,000 บำท)

37 กิจกรรมหลัก 3 โครงการยกระดับสมุทรสงครามสู่
 Wellness Tourism
กิจกรรมย่อย 
1. กิจกรรมอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
สถานประกอบการท่ีพัก/โรงแรมเก่ียวกับมาตรฐาน
การจัดสถานบริการในสถานประกอบการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ (Wellness Services Standard for 
Tourism) งบประมาณ 58,200 บาท เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : โรงแรมท่ีจดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายจ้านวน 48 แห่ง
2. กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการท่ี
ได้รับมาตรฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ยกระดับสถานประกอบการไปสู่ระดับมาตรฐาน 
งบประมาณ 16,800 บาท เป้าหมายผู้เข้าร่วม
กิจกรรม : โรงแรมท่ีจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมายจ้านวน 48 แห่ง

2 205,000      205,000        - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : ให้นักท่องเท่ียวมีความ
เช่ือม่ันด้านความปลอดภัยในการใช้บริการใน
สถานประกอบการท่ีพัก/โรงแรมท่ีได้รับรอง
มาตรฐาน
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า 
 - กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการท่ีพัก/
โรงแรมท่ีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
จ้านวน 40 แห่ง (ข้อมูลจากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2563)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

3. กิจกรรมพัฒนำมำตรฐำนฐำนสถำนประกอบกำร
ท่ีพัก/โรงแรมเพ่ือเข้ำสู่กำรขอรับกำรประเมิน
มำตรฐำนกำรจัดสถำนบริกำรในสถำนประกอบกำร
ท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ (Wellness Services 
Standard for Tourism) งบประมำณ 130,000 
บำท เป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม : โรงแรมท่ีสมัคร
ใจพัฒนำเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรขอรับกำรประเมิน
มำตรฐำนฯ จ ำนวน 5 แห่ง

38 กิจกรรมหลัก 4 โครงการยกระดับพัฒนาสถาน
ประกอบการบริการนวดเพ่ือสุขภาพ วิถีใหม่ (New
 normal) เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจังหวัด
สมุทรสงคราม ประจ้าปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมย่อย 
1. ส้ารวจรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
และสร้างความรู้ความเข้าใจส้าหรับการพัฒนา
มาตรฐานสถานประกอบการบริการเพ่ือสุขภาพ 
(งบประมาณ 430,000 บาท)
2. อบรมเพ่ือพัฒนาระบบการบริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในท้องถ่ินท่ีใช้
ในการให้บริการ (งบประมาณ 123,800 บาท)
3. อบรมเพ่ือยกระดับผู้ให้บริการนวดไทยตาม
หลักสูตรมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(งบประมาณ 851,500 บาท)

2 2,675,300    2,378,300               297,000  - หน่วยด้าเนินงาน : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศใน
การดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
 - เห็นควรสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพของจังหวัด
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : 1) ผู้ประกอบการบริการนวด
เพ่ือสุขภาพ จ้านวน 30 สถานประกอบการ
     2) พนักงานนวดไทยในสถานประกอบการ 
ผู้ท่ีว่างงาน หรือผู้สูงอายุ จ้านวน 100 ราย
 - ปรับลดค่าใช้จ่าย ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจาก เป็นค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี 2 คน 5 
เดือน วงเงิน 133,000 บาท  และค่าจ้างวุฒิ
ปริญญาโท 2 คน 5 เดือน วงเงิน 164,000 บาท 
รวมทั งสิ น 297,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

4. พัฒนามาตรฐานสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมของ
สถานประกอบการให้แก่สถานประกอบการท่ีเข้า
ร่วมโครงการตาม พรบ.สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ เพ่ือพัฒนาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย (Safety & Health Administration
 : SHA) (งบประมาณ 402,000 บาท)
5. พัฒนาระบบการเข้าถึงการบริการการนวด
สุขภาพเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยใช้แกนน้าสถานประกอบการท่ี
ผ่านการพัฒนามาตรฐาน (งบประมาณ 368,000 
บาท)
6. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและน้าเสนอสถาน
ประกอบการบริการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพในจังหวัดสมุทรสงครามแก่ 
ผู้ประกอบการการท่องเท่ียว  
(งบประมาณ 500,000 บาท)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

2. การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานความปลอดภัย และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

2.1 โครงการพัฒนาสินค้าแปร
รูปและจ าหน่ายสินค้าเกษตร
และประมงจังหวัด
สมุทรสงคราม

2 7,170,800   -             6,203,100  967,700     

46 กิจกรรมหลัก 1 โครงการพัฒนายาสีฟันชนิดเม็ด 
จากเกลือสมุนไพร
กิจกรรมย่อย 
1. พัฒนาสูตรยาสีฟันชนิดเม็ดจากเกลือสมุนไพร
2. ทดสอบความคงสภาพ ประสิทธิผล และความ
ปลอดภัยของสูตรยาสีฟันชนิดเม็ดจากเกลือสมุนไพร
3. ผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ยาสีฟันชนิดเม็ดจาก
เกลือสมุนไพร ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
สมุทรสงคราม
4. ถ่ายทอดวิธีการผลิตยาสีฟันชนิดเม็ดจากเกลือ
สมุนไพร ให้กับกลุ่มเกษตรกร
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
 ทั งช่องทางออนไลน์และหน้าร้าน ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมอบรม

2 200,000      -              162,500                 37,500  - หน่วยด้าเนินงาน : ศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
  - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน : 
เน่ืองจากได้สูตรยาสีฟันชนิดเม็ดจากเกลือ
สมุนไพร (ต้นแบบ) ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ในการผลิต 
วิธีการจัดจ้าหน่าย 
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ท้านาเกลือจ้านวน
 100 ราย 
  - ปรับลดค่าใช้จ่าย ไม่เห็นควรสนับสนุน  
เน่ืองจากเป็นค่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน 5 คน 5 
วัน วงเงิน 37,500 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

47 กิจกรรมหลัก 2 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีมา
จากวัสดุเหลือทิ งของผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือ
เปล่ียนวัสดุเหลือทิ งให้กลายเป็นศูนย์ (Zero 
Waste) และเพ่ิมรายได้แก่ชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย 
1. ส้ารวจรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
ส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากวัสดุเหลือทิ ง
ของผลผลิตทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
(166,800 บาท)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างองค์ความรู้ของ
พืชทางการเกษตร ในด้านพฤกษศาสตร์และการ
ประยุกต์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชในชุมชน 
ตลอดจนการพัฒนา ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์
จากวัสดุเหลือทิ งของผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (96,700 บาท)
3. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการสร้างช่อง
ทางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยใช้การตลาดออนไลน์
 (Digital Marketing) (96,700 บาท)

2 1,273,800    1,034,400             239,400  - หน่วยด้าเนินงาน : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศใน
การดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : 1) ประชาชนในชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม จ้านวน 250 ราย
     2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือชุมชน จ้านวน 
10 กลุ่ม
 - ปรับลดค่าใช้จ่าย ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจาก เป็นค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี 2 คน 3 
เดือน วงเงิน 79,800 บาท และค่าจ้างวุฒิ
ปริญญาตรี 4 คน 3 เดือน วงเงิน 159,600 บาท 
รวมทั งสิ น 239,400 บาท

สมุทรสงคราม   19/49



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

4. ยกระดับพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกวัสดุเหลือทิ งของ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร ให้มีมำตรฐำน และมีรูปแบบ
ท่ีสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
(313,600 บำท)
5. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จำกวัสดุเหลือทิ งของผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ท่ีได้รับกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้
มำตรฐำนท่ีเป็นท่ียอมรับตำมมำตรฐำนของ
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (400,000 บำท)
6. ประยุกต์กำรประชำสัมพันธ์โดยใช้ช่องทำง
กำรตลำดออนไลน์เพ่ือสร้ำงรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุเหลือทิ งของผลผลิตทำง
กำรเกษตร (200,000 บำท)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

48 กิจกรรมหลัก 3 โครงการฟ้ืนฟูเศษฐกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงและผู้ประกอบการค้าปลา
สลิดในจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี ยงปลาสลิดของ
ต้าบลแพรกหนามแดง อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทร
คราม 
2.พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากปลาสลิดจากต้าบล
แพรกหนามแดง อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามท่ีคุณภาพพร้อมการรับรองมาตรฐาน
3.ส่งเสริมการผลิตท่ีสะอาด เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ด้วยการประยุกต์น้าเทคโนโลยีการตาก และควบคุม
คุณภาพแบบอัจฉริยะท่ีสามารถรักษาความสะอาด 
ค่าความชื น อุณหภูมิ เวลา และถูกสุขอนามัยได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
 4. ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ทางการตลาดปลาสลิดจากต้าบลแพรก
หนามแดง อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรคราม 
5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด 
และการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน

2 3,000,000    2,734,800             265,200  - หน่วยด้าเนินงาน : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
  - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้เลี ยงปลาสลิดในพื นท่ี
ของต้าบลแพรกหนามแดง รวม 300 ครัวเรือน
 - ปรับลดค่าใช้จ่าย ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจาก เป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
วันหยุดราชการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ วงเงิน 
265,200 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

49 กิจกรรมหลัก 4 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิง
สุขภาพจากพืชสมุนไพรพื นถ่ิน เพ่ือเพ่ิมรายได้สู่
ชุมชนและส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์
กิจกรรมย่อย 
1. ส้ารวจรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
ส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพท่ีแปรรูป
จากสมุนไพรพื นถ่ิน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
ชุมชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม (399,000 บาท)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างองค์ความรู้ของ
พืชสมุนไพร ในด้านพฤกษศาสตร์และข้อมูลทาง
เภสัชพฤกษศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการออกแบบ
และสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงสุขภาพจากพืช
สมุนไพรพื นถ่ิน เพ่ือขยายช่องทางการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงสุขภาพจากพืชสมุนไพรพื นถ่ิน
 (140,200 บาท)
3. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการสร้างช่อง
ทางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงสุขภาพจาก
พืชสมุนไพรพื นถ่ิน โดยใช้การตลาดออนไลน์ 
(Digital Marketing) (140,200 บาท)

2 2,697,000    2,271,400             425,600  - หน่วยด้าเนินงาน : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศใน
การดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : 1) ประชาชนในชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม หรือแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์
 จ้านวน 300 ราย
     2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือชุมชน จ้านวน 
10 กลุ่ม
 - ปรับลดค่าใช้จ่าย ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจาก เป็นค่าจ้างเหมาวุฒิปริญญาตรี 4 คน 5
 เดือน วงเงิน 266,000 บาท  และค่าจ้างเหมา
วุฒิปริญญาตรี 4 คน 3 เดือน วงเงิน 159,600 
บาท รวมทั งสิ น 425,600 บาท 

สมุทรสงคราม   22/49



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

4. ยกระดับพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงสุขภำพ
จำกพืชสมุนไพรพื นถ่ิน ให้มีมำตรฐำน และมีรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงสุขภำพท่ีได้รับกำรพัฒนำอัต
ลักษณ์ท่ีเหมำะสมส ำหรับท้องถ่ิน (517,600 บำท)
5. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงสุขภำพจำกพืช
สมุนไพรพื นถ่ิน ท่ีได้รับกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้
มำตรฐำนท่ีเป็นท่ียอมรับตำมมำตรฐำนของ
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (1,000,000 บำท)
6. ประยุกต์กำรประชำสัมพันธ์โดยใช้ช่องทำง
กำรตลำดออนไลน์เพ่ือสร้ำงรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงสุขภำพจำกพืชสมุนไพรพื นถ่ิน
 (500,000 บำท)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

2. การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานความปลอดภัย และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

2.2  โครงการประชาสัมพันธ์ 
และส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรและประมงจังหวัด
สมุทรสงคราม

2 9,460,000   5,715,000    -           3,745,000  

15 กิจกรรมหลัก 1 โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมบรรจุ
ภัณฑ์จากธรรมชาติ วิถี Green New Normal
กิจกรรมย่อย 
1. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
และการใช้นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และการตลาดดิจิทัล 
(Digital Marketing) ยุค New Normal  เพ่ือรับ
สมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
2.จัดซื อจัดจ้างเคร่ืองป๊ัมบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ จ้านวน 6 เคร่ือง และบล็อกต้นแบบ
บรรจุภัณฑ์ (Mold) จากวัสดุธรรมชาติจ้านวน 15 
เคร่ือง
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมสาธิตด้านเทคโนโลยีและการ
ใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ 
4. การติดตามและประเมินผล

2 660,000      -                        660,000  - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม
 - ไม่เห็นควรสนับสนุน :เป็นการจัดซื อคุรุภัณฑ์ 
ไม่ก้าหนดหน่วยงานในการบ้ารุงรักษาเพ่ือ
โครงการแล้วเสร็จ
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า/ครุภัณฑ์
 - กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
OTOP วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs
 จ้านวน  50 ราย
 - ปรับลดค่าใช้จ่าย เน่ืองจาก เป็นเคร่ืองป้ัม
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 6 เคร่ือง วงเงิน 
321,000 บาท 
 - บล๊อคต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 15 เคร่ือง วงเงิน 
243,000 บาท รวมทั งสิ น 564,000 บาท 

สมุทรสงคราม   24/49



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

16 กิจกรรมหลัก 2 โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
จากมะพร้าวเพ่ือส่ิงแวดล้อม Green Packaging
กิจกรรมย่อย 
1. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
และการใช้นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และการตลาดดิจิทัล 
(Digital Marketing) ยุค New Normal  เพ่ือรับ
สมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
2.จัดซื อจัดจ้างชุดเคร่ืองขึ นรูปภาชนะจากเย่ือวัสดุ
ธรรมชาติ พร้อมบล็อกต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 2
  ชิ น/ชุด  จ้านวน 2 ชุด 
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมสาธิตด้านเทคโนโลยีและการ
ใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ 
4. การติดตามและประเมินผล

2 905,000      -                        905,000  - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม
  - ไม่เห็นควรสนับสนุน :เป็นการจัดซื อคุรุภัณฑ์
 ไม่ก้าหนดหน่วยงานในการบ้ารุงรักษาเพ่ือ
โครงการแล้วเสร็จ
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า/ครุภัณฑ์
 - กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
OTOP วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs
 จ้านวน 50 ราย
 - และปรับลดค่าใช้จ่าย เน่ืองจาก เป็นชุดเคร่ือง
ขึ นรูปภาชนะจากเย่ือวัสดุธรรมชาติ พร้อมบล๊อค
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 2 ชิ น วงเงิน 800,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

17 กิจกรรมหลัก 3 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรและประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชน (SMEs)
กิจกรรมย่อย 
1. จัดอบรมความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ เช่น 
รูปแบบการค้า(Modern Trade) การค้าออนไลน์ 
(online) (งบประมาณ 45,500 บาท)
2. เช่ือมโยงการตลาด ประกอบด้วย (งบประมาณ 
1,330,300 บาท)
     2.1 การจัดงานแสดงจ้าหน่ายสินค้า “งาน
เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม” 
จ้านวน 2 ครั ง
     2.2 การจัดงานแสดงจ้าหน่ายสินค้า “งาน
เทศกาลลิ นจ่ีค่อมและของดีสมุทรสงคราม” 
จ้านวน 1 ครั ง
3. การจัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า 
ณ กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล (งบประมาณ 
1,019,200 บาท)

2 2,395,000    2,265,000               130,000  - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด
สมุทรสงคราม
  - เห็นควรสนับสนุน : สินค้าเกษตร เกษตร
แปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน OTOP และ
 SMEs ของจังหวัด เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย และ
สร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ  
 -  งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร จ้านวน 250 ราย 
ผู้ประกอบการการผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร
และประมง จ้านวน 200 ราย 
 - และปรับลดค่าใช้จ่าย ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจาก เป็นค่าน ้าและไฟฟ้า รวม 130,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

18 กิจกรรมหลัก 4 โครงการประชาสัมพันธ์สินค้า
การเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน
กิจกรรมย่อย 
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือทีวีส่วนกลาง จ้านวน 
3 ครั ง ๆ ละ 50,000 บาท
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 
จ้านวน 3 ครั ง ๆ ละ 30,000 บาท
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ จ้านวน 3 ครั ง ครั งละ
 15,000 บาท
4. จัดท้าป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ จ้านวน 3 ครั ง
 จ้านวน 12 ป้าย ๆ ละ 10,000 บาท พร้อม
ออกแบบและติดตั งรื อถอน

2 450,000      450,000        - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดสมุทรสงคราม
  - เห็นควรสนับสนุน : ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัย และสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน 
อาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป ของจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายทั งใน
ประเทศและต่างประเทศ
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ซื อสินค้าการเกษตร/
สินค้า OTOP/วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตอาหารทะเล
แปรรูป อาหารทะเลสด และนักท่องเท่ียวทั งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

25 กิจกรรมหลัก 5 โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตรแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรม
 ด้วยหลักการ 4R
กิจกรรมย่อย 
1. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
และการใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R (Reuse 
Reduce Recycle Reinvent) และการตลาดดิจิทัล 
(Digital Marketing) เพ่ือรับสมัครและคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
2.จ้างผู้เช่ียวชาญในการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิต ด้วยเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมด้วย
หลักการ 4R
     • ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิต วิจัย และ
พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมด้วย
หลักการ 4R
     • ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ /ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์

2 2,050,000    -              2,050,000    - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม
 - ไม่เห็นควรสนับสนุน :เน่ืองจาก เป็นค่าจ้าง
เหมาผู้เช่ียวชาญในการด้าเนินงานกิจกรรม
โครงการ วงเงิน 1,945,000 บาท 
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้า
เกษตร กลุ่มวิสาหกิจ  จ้านวน 60 ราย

  • กิจกรรมศึกษำดูงำนด้ำนเทคโนโลยีและกำรใช้
นวัตกรรมเพ่ือกำรลดควำมสูญเสียและสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมผลผลิต และสถำนประกอบกำร Best 
Practice 
     • ทดสอบตลำด พร้อมท ำแพลตฟอร์มเว็บไซต์
จ ำหน่ำยสินค้ำเช่ือมโยงตลำดดิจิตอล 
3. กำรติดตำมและประเมินผล
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

30 กิจกรรมหลัก 6 โครงการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดสินค้า OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP 
สมุทรสงคราม)
กิจกรรมย่อย 
1. ประชุมคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้า
ร่วมกิจกรรมและก้าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
2. กิจกรรมส่งเสริมการขาบผลิตภัณฑ์ OTOP ใน
ต่างจังหวัดหรือภูมิภาค 2 ครั ง 
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/รายงานผลการ
ด้าเนินงาน

2 3,000,000    3,000,000     -             - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับ
การพัฒนา และเกิดการยอมรับจากตลาดภายใน
และภายนอกพื นท่ี ผู้ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ มี
ช่องทางการจ้าหน่าย สร้างรายได้เพ่ิมขึ น
 -  งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
 จังหวัดสมุทรสงคราม/หน่วยงานภาคีการ
พัฒนา/เครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม   
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

2. การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานความปลอดภัย และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

2.3 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคเพ่ือการผลิต 
การขนส่ง การแปรรูป การ
จ าหน่าย สินค้าเกษตรและ
ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

2 19,230,000 19,230,000  -           -           

5 กิจกรรมหลัก 1 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และท่าเทียบเรือ ริม
คลองปากมาบ บริเวณสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง
 – บางแก้ว ต้าบลบางแก้ว อ้าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์และท่าเทียบเรือ ริมคลองปากมาบ
 บริเวณสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง –  บางแก้ว 
ต้าบลบางแก้ว อ้าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
 ความยาว  30  เมตร

2 8,000,000    8,000,000      - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : การพังทลายของตล่ิง
ลดลง และประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ นจากการ
ประมงและการท่องเท่ียว
 - งบรายจ่าย : งบลงทุน
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
และนักท่องเท่ียว

31 กิจกรรมหลัก 2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองขุด – บ้านส่ี
แยก ต้าบลแพรกหนามแดง อ้าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอ
นกรีต สายบ้านคลองขุด – บ้านส่ีแยก ต้าบลแพรก
หนามแดง อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ระยะทาง 1.960 กม.

2 7,650,000    7,650,000     -             - หน่วยด้าเนินงาน : แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ สามารถใช้ถนนในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย
 - งบรายจ่าย : งบลงทุน
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน และ
ผู้ประกอบการท่ีใช้เส้นทางดังกล่าวในการ
เดินทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

35 กิจกรรมหลัก 3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ 4 บ้านรางน ้าผึ ง 
ต้าบลดอนมะโนรา อ้าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอ
นกรีต สายหมู่ 4 บ้านรางน ้าผึ ง ต้าบลดอนมะโนรา 
อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 
1.200 กม.

2 3,580,000    3,580,000      - หน่วยด้าเนินงาน : แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม  
 - เห็นควรสนับสนุน : เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ปรับปรุงถนนท่ีเป็นเส้นทางสายหลักในการขนส่ง
สินค้าทางเกษตรของจังหวัด ส้าหรับการสัญจร
ไปมาของนักท่องเท่ียว ประชาชน ผู้ประกอบการ
 และชาวเกษตรกรในพื นท่ี
- งบรายจ่าย : งบลงทุน 
- กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน และผู้ประกอบการ
 ท่ีใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทางขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

19 2. การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานความปลอดภัย และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

2.4 โครงการสนับสนุนการ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและประมงจังหวัด
สมุทรสงคราม

2 7,288,400   2,274,400    3,488,000  1,526,000  
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมหลัก 1 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ในการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมย่อย 
กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมการเลี ยงแมลงเศรษฐกิจ 
(ชันโรง) เพ่ือการเกษตร
กิจกรรมท่ี 2 : การป้องกันก้าจัดศัตรูส้มโอแบบ
ผสมผสาน
กิจกรรมท่ี 3 : ส่งเสริมการเลี ยงไส้เดือนเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต
กิจกรรมท่ี 4 : การป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าวแบบ
ผสมผสาน
กิจกรรมท่ี 5 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตมะพร้าว
       กิจกรรมย่อย 5.1 อบรมและศึกษาดูงานการ
ผสมพันธ์ุมะพร้าวเพ่ือคัดมะพร้าวพันธ์ุดี 
ณ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
       กิจกรรมย่อย 5.2 ส่งเสริมการปลูกพืช
ผสมผสานในแปลงมะพร้าว
       กิจกรรมย่อย 5.3 จัดท้าทะเบียนแปลงแม่
พันธ์ุต้นมะพร้าวพื นเมืองพันธ์ุดี

2 1,441,000    1,427,000                 14,000  - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม
  - เห็นควรสนับสนุน : เกษตรกรมี
ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและ
การบริการด้านการเกษตร
 -  งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรจังหวัด
สมุทรสงคราม
 - ปรับลดค่าใช้จ่าย ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นค่าเบี ยเลี ยงเจ้าหน้าท่ี 14,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

26 กิจกรรมหลัก 2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแปลง
ใหญ่โคเนื อแบบครบวงจร ประจ้าปี 2565
กิจกรรมย่อย 
1.พัฒนาการเลี ยงโคเนื อแบบประณีต
  - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื อ
  - ศึกษาดูงานฟาร์มโคเนื อแบบประณีต
2.การแก้ไขปัญด้านสุขภาพโคเนื อ
  - ด้าเนินการก้าจัดพยาธิภายในและพยาธิภายนอก
ให้กับโคเนื อของเกษตรกร
  - ด้าเนินการดูแลสุขภาพโคเนื อโดยให้วิตามิน ยา
บ้ารุง และอาหารเสริมแร่ธาตุ
3.พัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์
   - จ้างเหมาไถ่พรวนสถานท่ีปลูกหญ้า 
4.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของโคเนื อ
   - ฝึกอบรมเกษตรกรการท้าผลิตภัณฑ์และแปรรูป
จากเนื อโค
5.การติดตามและประเมินผล
  - เจ้าหน้าท่ีออกตรวจติดตามและประเมินผล
โครงการฯ

2 380,500      380,500        - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการเลี ยงแบบประณีต และ ระบบ
 GFMโคเนื อของเกษตรกรมีการเจริญเติบโต 
และอัตราการแลกเนื อท่ีดีขึ น มีคุณภาพซากโค
เนื อของเกษตรกรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีตลาด
ต้องการ และมีการบริหารจัดการด้านส่ิงปฏิกูล
อย่างเหมาะสม เช่น น้ามูลโคไปท้าปุ๋ยหมัก เป็น
ต้น
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โค
เนื อบ้านแพรกหนามแดง ต้าบลวัดประดู่ อ้าเภอ
อัมพวา จ้านวน 30 ราย
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

28 กิจกรรมหลัก 3 โครงการส่งเสริมการเลี ยงไก่ไข่
แบบเลี ยงปล่อยอิสระ (HAPPY CHICK) ประจ้าปี 
2565
กิจกรรมย่อย 
1.เสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรผู้เลี ยงไก่ไข่
  - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงไก่ไข่
  - ศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบเลี ยงไก่ไข่แบบปล่อย
2.พัฒนาฟาร์มต้นแบบเลี ยงไก่ไข่แบบปล่อย
  - ปรับปรุงโรงเรือนและพื นท่ีเลี ยงปล่อย
  - สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต
3.ตรวจติดตามและประเมินผล
  -เจ้าหน้าท่ีออกตรวจติดตามให้ค้าแนะน้าด้านการ
เลี ยงและการป้องกันโรค และประเมินผลโครงการฯ

2 466,900      466,900       -             - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการเลี ยงแบบลักษณะเลี ยงปล่อย 
ไก่ไข่มีคุณภาพดี และสามารถบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมและส่ิงปฏิกูลได้อย่างเหมาะสม
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โค
เนื อบ้านแพรกหนามแดง ต้าบลวัดประดู่ อ้าเภอ
อัมพวา จ้านวน 30 ราย
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

50 กิจกรรมหลัก 4 โครงการสมุทรสงครามมหานคร
สมุนไพร (Samut Songkhram Herbal City)
กิจกรรมย่อย 
1. สร้างและจัดการองค์ความรู้ด้านสมุนไพร
   - ศูนย์ให้บริการองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพร 
(Samut Songkhram Herbal Hub)
   - สวนสมุนไพรพูดได้ (Herbal garden speak) 
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   - ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร
2. พัฒนาระบบเครือข่ายสมุนไพร
   - หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพร 1 อ้าเภอ 1 หมู่บ้าน
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีได้มาตรฐาน
   - แปลงสมุนไพรต้นแบบ GAP ทุกอ้าเภอใน
จังหวัดสมุทรสงคราม
   - พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (อาหารเสริม เคร่ือง
ส้าอาง,เคร่ืองด่ืม)
   - ร้านจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน (Health
 & Herb) ทุกอ้าเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม
4. ส่ือสารประชาสัมพันธ์การตลาดและการ
ท่องเท่ียวนิเวศเมืองสมุนไพร

2 5,000,000    3,488,000           1,512,000  - หน่วยด้าเนินงาน : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน นักท่องเท่ียว 
ผู้ประกอบการธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องทั ง
ในและนอกพื นท่ี
 - ปรับลดค่าใช้จ่าย ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจากเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก
ปฏิบัติงาน วงเงิน 1,512,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต 
สร้างความสมดุล เท่าเทียม 
และม่ันคงในการด ารงชีวิต
ของประชาชน

3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนจังหวัด
สมุทรสงคราม

6 7,569,600   470,000      67,000      7,032,600  

20 กิจกรรมหลัก 1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
เครือข่ายศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมย่อย 
1.การอบรมบรรยายความรู้
2.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
3.การศึกษาดูงานในพื นท่ีจังหวัดอ่ืนๆท่ีเหมาะสม

6 450,000                450,000  -  หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม
 - ไม่เห็นควรสนับสนุน : ควรใช้งบบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน
เร่ืองราวร้องทุกข์ของส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตัวแทนภาคประชาชนใน
พื นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง จ้านวน 100 คน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

29 กิจกรรมหลัก 2 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
สูงวัยเพ่ือลดความเส่ียงจากภาวะกระดูกพรุน 
จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย 
1. กิจกรรมท่ี 1 ตรวจภาวะมวลกระดูกบางและ
กระดูกพรุน: 
ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุน 
ตรวจสุขภาพเบื องต้น ให้กับพระสงฆ์สูงวัยในจังหวัด
สมุทรสงคราม จ้านวน 1,000 ราย
2. กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้
ความรู้ และการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรค
กระดูกพรุนในกลุ่มเส่ียง พร้อมทั งการเสริมแคลเซียม
 จ้านวน 500 ราย
3. กิจกรรมท่ี 3 ตรวจภาวะมวลกระดูกบางและ
กระดูกพรุน เพ่ือการติดตามผลการด้าเนินการ
จ้านวน 500 ราย

3 625,000      625,000       - หน่วยด้าเนินงาน : ศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 - ไม่เห็นควรสนับสนุน : เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
ของหน่วยงาน
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : พระสงฆ์โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุ รวม 1,000 รูป
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

36 กิจกรรมหลัก 3 โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ้าปี 2565
กิจกรรมย่อย 
- จัดอบรมหลักสูตรเรียนรู้และพัฒนาทักษะ การ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แบ่งเป็น เนื อหา
ภาคทฤษฎี และแบ่งกลุ่มย่อยเรียนรู้ เพ่ือฝึกปฏิบัติ
จริง ประกอบด้วย
   กลุ่มเรียนรู้ท่ี 1 หลักสูตร “คีตศิลป์”
   กลุ่มเรียนรู้ท่ี 2 หลักสูตร “ทัศนศิลป์”
   กลุ่มเรียนรู้ท่ี 3 หลักสูตร “วรรณศิลป์”
   กลุ่มเรียนรู้ท่ี 4 หลักสูตร “ภาพยนตร์สั น”
- ลงพื นท่ีเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ณ ชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ
- ศึกษาดูงานในพื นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม “ตาม
รอยพ่อยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

3 470,000      470,000        - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้รับการอนุรักษ์สืบทอด เด็ก 
เยาวชน ยอมรับความแตกต่างด้านเชื อชาติ และ
วัฒนธรรม เกิดจิตส้านักในการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
จ้านวน 100 คน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

52 กิจกรรมหลัก 4 โครงการน้อมน้าพระราโชบาย
ด้านการศึกษา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือการมีอาชีพ มีงานท้า
กิจกรรมย่อย 
1. พัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (418,400 บาท)
2. น้าความรู้สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
(3,960,000 บาท)
3. นิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงาน  
(169,200 บาท)
4. แลกเปล่ียนเรียนรู้ Symposium แสดงผลงาน 
(1,410,000 บาท)

3 5,957,600    -            5,957,600    - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนในสังกัดส้านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ทุกแห่ง รวมทั งสิ น 66 โรงเรียน
 - ไม่ควรสนับสนุน เน่ืองจาก เป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

53 กิจกรรมหลัก 5  โครงการว่ายน ้าเพ่ือชีวิต 
หลักสูตรตะโกน โยน ย่ืน และการลอยตัวเพ่ือเอา
ชีวิตรอดจากการจมน ้าให้กับนักเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย กิจกรรมเรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึก
ปฏิบัติว่ายน ้าเพ่ือชีวิต หลักสูตรตะโกน โยน ย่ืน 
และการลอยตัวเพ่ือเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า 
จ้านวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 100 คน ระยะเวลา
 2 วัน  เป็นเงิน 67,000บาท

3 67,000        -              67,000        - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน : นักเรียน
ตระหนักและเห็นความส้าคัญถึงความส้าคัญถึง
ความปลอดภัยในชีวิตจากสาเหตุการจมน ้า
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนในสังกัดส้านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาสมุทรสงคราม
ท่ีว่ายน ้าไม่เป็น

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต 
สร้างความสมดุล เท่าเทียม 
และม่ันคงในการด ารงชีวิต
ของประชาชน

3.2 โครงการเสริมสร้างความ
ม่ันคงปลอดภัยของประชาชน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 4,316,900   3,258,400    120,000    938,500     

10 กิจกรรมหลัก 1 โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ีแบบ
บูรณาการ บ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยยิ มให้
ประชาชน  จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี
ไปยังพื นท่ี 3 อ้าเภอ เดือนละ 1 ครั ง รวมทั งสิ น 
12 ครั ง

1 720,000      -                               -             720,000  - หน่วยด้าเนินงาน : ท่ีท้าการปกครองจังหวัด
สมุทรสงคราม และท่ีท้าการปกครองอ้าเภอ ทั ง 
3 อ้าเภอ
 - ไม่เห็นควรสนับสนุน : เน่ืองจากมีการตั ง
งบประมาณรองรับไว้ท่ีกระทรวงมหาดไทย
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื นท่ี 3 อ้าเภอ 
(อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
อ้าเภออัมพวา และอ้าเภอบางคนที)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

11 กิจกรรมหลัก 2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด
สมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย 
1. รณรงค์ปลุกจิตส้านึกและสร้างกระแสการไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือทุก
รูปแบบ (100,000 บาท)
2. จัดอบรมแกนน้าชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE (172,000 บาท)
3. จัดมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสงคราม (200,000 
บาท)    
4.จัดมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
(200,000 บาท)
5.จัดมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE อ้าเภออัมพวา (200,000 บาท)
6.จัดมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE อ้าเภอบางคนที (200,000 บาท)
7. เข้าร่วมประกวดกิจกรรมของโครงการฯ ในระดับ
ภาค (300,000 บาท)

1 3,100,000             2,965,600           134,400  - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน :เพ่ือให้ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่ตนเองและได้รับความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนกลุ่มอายุ 6 – 24 ปี 
ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไป
 - ปรับลดค่าใช้จ่าย ไม่เห็นควรสนับสนุน
เน่ืองจาก เป็นค่าเบี ยเลี ยงเจ้าหน้าท่ี วงเงิน 
134,400 บาท

สมุทรสงคราม   41/49



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

8. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพแกนน ำ
ชมรม ฯ (185,000 บำท)
9. พัฒนำศักยภำพแกนน ำสมำชิกโครงกำรใครติดยำ
ยกมือขึ น (74,000 บำท)
10. พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน TO BE NUMBER
 ONE ของทุก setting (46,000 บำท)
11. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงกำร TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัด (156,000 บำท)
12. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงกำร TO BE 
NUMBER ONE อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม 
(156,000 บำท)
13. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงกำร TO BE 
NUMBER ONE อ ำเภออัมพวำ (156,000 บำท)
14. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงกำร TO BE 
NUMBER ONE อ ำเภอบำงคนที (156,000 บำท)
15. เข้ำร่วมประกวดกิจกรรมของโครงกำรฯใน
ระดับประเทศ (775,500 บำท)
16. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรจัดเก็บรำยงำน 
(20,000 บำท)
17.จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนระดับ
จังหวัด/อ ำเภอ (3,500 บำท)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

22 กิจกรรมหลัก 3 โครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่
กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย่อย 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผรส./ชรบ. 
ต้านภัย ยาเสพติด จ้านวน 84,100 บาท
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบกฎหมายสถาน
บริการ หรือสถานประกอบการท่ีคล้ายสถานบริการ
 จ้านวน 66,600 บาท
3. เพ่ิมประสิทธิภาพ การต่อสู้ การตรวจค้น และ
การท้างานชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองแม่กลอง ชุด
เฉพาะกิจอ้าเภอ และภาคีเครือข่าย จ้านวน 
117,700 บาท
4. เพ่ิมประสิทธิภาพก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคี
เครือข่าย แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่าง
ด้าว จ้านวน 108,500 บาท
 - กลุ่มเป้าหมาย : 1.เยาวชนโดยเฉพาะผู้อยู่ในวัย
เรียน  2. ผู้เสพยา ผู้ค้ายาเสพติด  3. กลุ่มงานต่าง
ด้าว 4. กลุ่มมิจฉาชีพ  5. กลุ่มแก๊งวัยรุ่น เด็กแว๊น 
6. ชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองแม่กลอง และชุดเฉพาะ
กิจอ้าเภอ 7. ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผรส. ชรบ.

1 376,900                  292,800                  -               84,100  - หน่วยด้าเนินงาน : ท่ีท้าการปกครองจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 - เห็นควรสนับสนุน : ท้าให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ น ประชาชน
 นักเรียนนักศึกษา เลิกเสพยาเสพติด หรือเสพ
ลดน้อยลง บ้านเมืองมีความสงบสุขมากขึ น 
นักท่องเท่ียวมาเท่ียวมากขึ น
- ไม่เห็นด้วยสนับสนุน : กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผรส./ชรบ. 
ต้านภัยยาเสพติด จ้านวน 84,100 บาท 
เน่ืองจากมีงบประมาณตั งไว้แล้ว
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

51 กิจกรรมหลัก 4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ต้ารวจบ้าน สถานีต้ารวจภูธรบางคนที
กิจกรรมย่อย 
1. จัดการอบรมอาสาสมัครต้ารวจบ้าน จ้านวน 
70 คน เป็นเงิน 30,000 บาท
2. จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครต้ารวจบ้าน 
จ้านวน 3 ครั ง ครั งละ 70 คน เป็นเงิน 90,000 บาท

1 120,000      -              120,000       - หน่วยด้าเนินงาน : ต้ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม (สถานีต้ารวจภูธรบางคนที)
  - เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน : 
เน่ืองจากเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับ
ประชาชนและนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในพื นท่ี
อ้าเภอบางคนที
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและนักท่องเท่ียว
ท่ีมาเยือนอ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

4. สร้างเสริมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน

4.1 โครงการแก้ปัญหา พัฒนา
ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

5 6,813,400   827,400      -           5,986,000  
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

8 กิจกรรมหลัก 1 โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส้านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 จังหวัดสมุทรสงคราม (อพ.สธ.)
กิจกรรมย่อย 
1. จัดการฝึกอบรมในการสร้างจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆเพ่ือสนอง
พระราชด้าริ ให้แก่ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง อ้าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จ้านวน 300 คน จ้านวน 1 ครั ง
2. อบรมให้ความรู้เร่ืองสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ให้กับครู อาจารย์และนักเรียน ผู้น้าท้องถ่ิน ท้องท่ี 
จ้านวน 1 ครั ง

5 300,000      300,000        - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : ประชาชนในจังหวัด
สมุทรสงครามมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน นักเรียน นิสิต
นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
(300 คน)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

9 กิจกรรมหลัก 2 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
กิจกรรมย่อย 
1. กิจกรรมศึกษาและส้ารวจพันธ์ุพืช พร้อมจัดท้า
ป้ายช่ือพันธ์ุไม้ 
2. กิจกรรมปลูกพืชท้องถ่ินและพืชหายาก

5 180,400      180,400        - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : นักเรียน ซ่ึงเป็นอนาคต
ของชาติให้ความส้าคัญ และเห็นคุณค่าและร่วม
อนุรักษ์ในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในพื นท่ีชุมชนของตนเองท่ีอาศัยอยู่ ของสังคม 
ประเทศชาติและโลกต่อไป
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนในโรงเรียน ชั น ป.1-
 ป.6 จ้านวน 4 โรงเรียน

21 กิจกรรมหลัก 3 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน
กิจกรรมย่อย 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ
ต้นทาง 
- ประชุมวิเคราะห์ปัญหาขยะในชุมชน
- อบรมให้ความรู้ 
- ศึกษาดูงานท่ีสอดคล้องกับแนวทางท่ีจะด้าเนินการ
ในพื นท่ี

5 350,000      347,000                    3,000  - หน่วยด้าเนินงาน :  ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
สมุทรสงคราม
 - เห็นควรสนับสนุน : สภาพแวดล้อมในชุมชนดี
ขึ น คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ น  
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในชุมชนเป้าหมาย
 2 ชุมชน ชุมชนละ 40 ครัวเรือน
 - ปรับลดค่าใช้จ่าย ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เน่ืองจาก เป็นค่าของท่ีระลึก วงเงิน 3,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

24 กิจกรรมหลัก 4 โครงการแก้ปัญหาน ้าเน่าเสียใน
คลองประดู่ และการฟ้ืนฟูคุณภาพน ้าในพื นท่ีท่ี
ได้รับผลกระทบ บนพื นฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
กิจกรรมย่อย 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดท้าแผนท่ีทางภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS) ในพื นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการได้รับ
ผลกระทบจากน ้าเสียท่ีมาจากภายนอกจังหวัด 
งบประมาณ 533,300 บาท
กิจกรรมท่ี 2  การจัดท้าข้อตกลงเพ่ือการบริหาร
จัดการน ้าบนพื นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้ใช้น ้าในพื นท่ี 5 ต้าบลประกอบด้วย ต้าบลประดู่ 
ปลายโพงพาง แพรกหนามแดง ย่ีสาร และต้าบล
คลองโคลน งบประมาณ 139,400 บาท

5 5,000,000    5,000,000    - หน่วยด้าเนินงาน : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
 - ไม่เห็นควรสนับสนุน : เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
ของหน่วยงาน
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า/ครุภัณฑ์ 
 - กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นท่ี 5 ต้าบล 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้น ้า ต้าบลวัดประดู่ ต้าบล
ปลายโพงพาง ต้าบลแพรกหนามแดง ต้าบลย่ีสาร
 และต้าบลคลองโคน รวม 1500 หลังคาเรือน 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนำและติดตั งระบบป้องกันเฝ้ำระวัง
 และแก้ไขปัญหำจำกกำรเปล่ียนแปลงคุณภำพน  ำ
ในพื นท่ีทดลองของผู้ประกอบกำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 
และเส้นทำงน  ำสำยหลักท่ีต้องกำรรักษำระบบนิเวศ
ในพื นท่ีชำยฝ่ังของจังหวัดสมุทรสงครำม 
งบประมำณ 2,430,000 บำท
กิจกรรมท่ี 4 ประเมินศักยภำพกำรบ ำบัดกำรเน่ำ
เสียของน  ำในคลองประดู่ ตลอดเส้นทำง ประมำณ 
15 กิโลเมตร และกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศชำยฝ่ัง โดย
ใช้แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ท่ีเหมำะสม  
งบประมำณ 1,130,000 บำท
กิจกรรมท่ี 5 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เร่ือง
คุณภำพน  ำ กำรตรวจสอบ และกำรเฝ้ำระวังบน
พื นฐำนของเทคโนโลยีและกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน งบประมำณ 435,000 บำท
กิจกรรมท่ี 6 ถอดบทเรียนและสร้ำงแนวทำงกำร
ป้องกันปัญหำเร่ืองน  ำเสียอย่ำงย่ังยืน งบประมำณ 
332,300 บำท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นการพัฒนา ช่ือชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ท่ีเสนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท) ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสมุทรสงคราม

32 กิจกรรมหลัก 5 โครงการระบบสูบน ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ส้าหรับประปาหมู่บ้าน
กิจกรรมย่อย 
1. ประสานหน่วยงาน/ท้องถ่ิน/เครือข่าย
2. ประชุมชี แจงโครงการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้าน
พลังงานแสงอาทิตย์ (172,000 บาท)
4. ติดตั งระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
(800,000 บาท)
5. ฝึกอบรมสัมมนา (11,000 บาท)
สถานท่ีด้าเนินการ เทศบาลต้าบลเหมืองใหม่ หมู่ท่ี 9

5 983,000      -                      983,000  - หน่วยด้าเนินงาน : ส้านักงานพลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม
 - ไม่เห็นควรสนับสนุน : เน่ืองจากเป็นค่าจ้าง
เหมาบุคลากร และจัดซื อระบบไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นปัญหาในการดูแล
บ้ารุงรักษาหลังจากโครงการแล้วเสร็จ
 - งบรายจ่าย : งบประจ้า/ครุภัณฑ์
 - กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลเหมืองใหม่  
 - ปรับลดค่าใช้จ่าย เน่ืองจาก เป็นค่าจ้างเหมา
บุคลากร (ปริญญาตรี) 10 เดือน วงเงิน 150,000
 บาท และครุภัณฑ์ วงเงิน 800,000 บาท 
รวมทั งสิ น 950,000 บาท

        8,000,000          8,000,000
    318,230,200      158,318,400    115,858,500      44,053,300

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
รวมท้ังส้ิน
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท
       -                         -          -                         -   

          57,226,500           32,917,000
       -                         -          -                         -   

              616,000           85,969,700
1             2,345,000 1             1,000,000

            1,004,000                       -   
       -                         -          -                         -   

          10,858,000             2,057,600
1               862,000        -                         -   

            3,146,900                       -   
23        404,288,700 20        206,286,000 2          76,058,400 1        121,944,300

          9,000,000           9,000,000

23        413,288,700 20        215,286,000 2          76,058,400 1        121,944,300

หมายเหตุ : การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  208,719,400  บาท (รวมงบบริหารจัดการฯ)

 สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วย  :  บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้
งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงิน

ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์
ของจังหวัดสู่นานาชาติ

6         159,700,100 6           69,556,600

2 เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป 
และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

4 136,760,600        4           50,174,900

3 ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า 
การลงทุน การท่องเท่ียว เช่ือมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

4 5,042,000            2               693,000

4             7,570,900

4 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

4 91,206,200          4           78,290,600

รวม  5  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

5 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพ่ือให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน

5 11,579,800          

ประจวบคีรีขันธ์ 



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 โครงกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัด

กิจกรรมหลัก ยกศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวของ
จังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์

2       5,054,200         5,000,200                -            54,000

43 กิจกรรมย่อยท่ี 1 มหกรรมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - จ้างเหมาจัดกิจกรรม การแสดง การสาธิตภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ประกวดทักษะความสามารถเพ่ือ
เปิดพ้ืนท่ีให้กับเยาวชนและประชาชนอย่างสร้างสรรค์

2,200,000       2,170,000         

               -   

          30,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับจังหวัด
ไม่เห็นควรสนับสนุน
 - ค่าตอบแทนกรรมการ 30,000 บาท

34 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พิพิธภัณฑ์ อัตลักษณ์ไทย
สร้างสรรค์
 - จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
การสาธิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ศิลปิน

1,654,200       1,630,200                   24,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับจังหวัด
ไม่เห็นควรสนับสนุน
 - ค่าตอบแทนกรรมการ 24,000 บาท

7 กิจกรรมย่อยท่ี 3 วันร าลึกเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระจอมเกล้าฯ
 - จัดประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ 
 - จัดประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (science 
show)
 เพ่ือเทิดพระเกียรติฯ/ประชาสัมพันธ์อุทยานฯ 
ระดับประเทศ

1,200,000       1,200,000         เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับจังหวัด

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ท่องเท่ียวของจังหวัด

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพ 2 19,325,800    2,690,800        16,635,000   -              

9 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า
และบริการเพ่ือการบริโภคท่ีปลอดภัย
 - จ้างเหมาวิเคราะห์โลหะหนักและฟอร์มาลีนจาก
อาหารทะเล และน้ าบริโภค
 - ป้ายประชาสัมพันธ์อาหารทะเลปลอดภัย

490,800          490,800            เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวให้มี
มาตรฐานความปลอดภัย

103 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
วนอุทยานปราณบุรี
 - พัฒนาก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างร้านค้า
สวัสดิการภายในวนอุทยาน 1 หลัง
 - ปรับปรุงผิวจราจรภายในวนอุทยาน (แอสฟัลติ
กคอนกรีต) ระยะทาง 1,000 เมตร

4,516,000       4,516,000      เห็นสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
แหล่งท่องเท่ียวสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนหลังโครงการ : 
วนอุทยานปราณบุรี เป็นผู้รับบ ารุงรักษา (มี
หนังสือยืนยันและรูปแบบการก่อสร้าง)

64 กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ยกระดับ (Board Walk) ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกห้วยยาง
 - ก่อสร้างพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง
 1.030 เมตร (งานโครงสร้างวิศกรรม ,งานสถาปัตย์
 และงานป้ายส่ือความหมาย)

12,119,000      12,119,000    เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
แหล่งท่องเท่ียวสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนหลังโครงการ : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 
เป็นผู้รับบ ารุงรักษา (มีหนังสือยืนยันและรูปแบบ
การก่อสร้าง)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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32 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ควบคุมประชากรลิงแสม บริเวณ
เขาช่องกระจก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
 - จ้างเหมาควบคุมประชากรลิงแสม ท าหมัน 
ขนย้าย และตรวจวิเคราะห์โรค ประมาณ 1,100 ตัว

2,200,000       2,200,000         เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากลิงแสมท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและเพ่ิมศักยภำพ
กำรอ ำนวยควำมสะดวก
ในแหล่งท่องเท่ียว

2 121,319,500   48,965,000      40,591,500   31,763,000   

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 80,860,500    48,965,000      2,432,500    29,463,000   

81 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. สาย
บ้านแพรกตะลุย - บ้านป่าหมาก ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 570 เมตร

2,400,000       2,400,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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58 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวเขากะโหลกสายทาง ปข.ถ. 40-022 
ปากน้ าปราณ - เขากระโหลก ซอย 5 หมู่ท่ี 5 ต าบล
ปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 880 เมตร

12,624,000      12,624,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

67 กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว
เขากระโหลกสายทางบ้านนาห้วย - บ้านหนองบัว 
ซอย 8 หมู่ท่ี 4 ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี
 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 
1.230 กิโลเมตร

4,273,000       4,273,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

13 กิจกรรมย่อยท่ี 4 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวง
หมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0100 ตอนปราณบุรี 
ปากน้ าปราณ ระหว่าง กม.8+200-กม.10+200 
ผิวจราจรกว้าง 4 หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.0 
กิโลเมตร

13,000,000      13,000,000        เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการก่อสร้างถนนเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา

50 กิจกรรมย่อยท่ี 5 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทาง
เท้า ทางเช่ือมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข
 4 ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วย - บางสะพาน 
ระหว่าง กม.348+300 - กม.350+300 ระยะทาง 
2.0 กิโลเมตร

25,000,000      25,000,000        เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการก่อสร้างถนนเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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68 กิจกรรมย่อยท่ี 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายส่ีก๊ักทางรถไฟ - แยกวังพลู ต าบลธงชัย อ าเภอ
บางสะพาน ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 749 เมตร

5,391,000       5,391,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

61 กิจกรรมย่อยท่ี 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าประปาเทศบาลต าบลบ้านกรูด - สุดเขต 
ต าบลธงชัยอ าเภอบางสะพาน ผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 800 เมตร

2,500,000       2,500,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

77 กิจกรรมย่อยท่ี 8 ปรับปรุงผิวถนนทางเข้าจุดชมวิว
เขาแดง และท าลานจอดรถ (จุดชมวิวเขาแดง) 
หมู่ท่ี 2 ต าบลเขาแดง อ าเภอกุยบุรี
 - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตรยาว 236.00 เมตร
 - งานลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร

2,432,500       2,432,500      เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างถนนและส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเท่ียว
ทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนหลังโครงการ : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 
เป็นผู้รับบ ารุงรักษา (มีหนังสือยืนยันและรูปแบบ
การก่อสร้าง)

62 กิจกรรมย่อยท่ี 9 ซ่อมผิวทางแบบลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเพชรเกษม-ดาราสมุทร 
หมู่ท่ี  4 ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทับสะแก กว้าง 6 
เมตร ระยะทาง 1,010 เมตร

2,275,000       2,275,000      ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
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25 กิจกรรมย่อยท่ี 10 ก่อสร้างถนนผลักดันช้างอ่างหิน -
 พุอ้ายแดง หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 9 ต าบลหาดขาม 
อ าเภอกุยบุรี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
18,434 เมตร

10,965,000      10,965,000        เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการก่อสร้างถนนเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา

กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียว

2 40,459,000                      -      38,159,000      2,300,000

101 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะภายใน
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
 - ห้องน้ าสาธารณะ จ านวน 11 ห้อง เน้ือท่ีอาคาร 
200 ตารางเมตร

5,528,000       5,528,000      เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

70 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติ 
จุดชมวิวนาห้วย บริเวณหมู่ท่ี 3 ต าบลปราณบุรี 
อ าเภอปราณบุรี

650,000          650,000         ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

75 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะส าหรับ
นักท่องเท่ียว บริเวณหมู่ท่ี 3 ต าบลปราณบุรี อ าเภอ
ปราณบุรี จ านวน 6 ห้อง

450,000          450,000         ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

63 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน 
อ่างเก็บน้ าคลองบึง บ้านย่านซ่ือ หมู่ท่ี 12 ต าบล
อ่าวน้อย อ าเภอเมืองฯ เน้ือท่ี 750 ตารางเมตร

900,000          900,000         ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน
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69 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ก่อสร้างห้องน้ าบริการ
นักท่องเท่ียว อ่างเก็บน้ าคลองบึง บ้านย่านซ่ือ หมู่ท่ี
 12 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จ านวน 4 ห้อง พร้อมปูหญ้า เน้ือท่ี 450 ตารางเมตร

300,000          300,000         ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

94 กิจกรรมย่อยท่ี 6 ปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติ
บึงบัว เพ่ือรองรับอารยสถาปัตย์ (Universal 
Design) บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว หมู่ท่ี 2 
ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด
 - ปรับปรุงทางเดินยกระดับ กว้าง 1.50 ม. 
ยาว 1,100 ม.
 - จัดท าป้ายส่ือความหมาย จ านวน 11 ป้าย
 - หอชมวิว จ านวน 1 หอ
 - ศาลาชมวิว จ านวน 4 หลัง

14,782,000      14,782,000    เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว

104 กิจกรรมย่อยท่ี 7 ก่อสร้างกลุ่มอาคารเยาวชนชาย -
 หญิง พร้อมครุภัณฑ์ บริเวณหาดสามพระยา 
หมู่ท่ี 2 ต าบลเขาแดง อ าเภอกุยบุรี
 - สร้างอาคารค่ายเยาวชนชายและหญิง ขนาดละ 
40 คน
 - ห้องน้ า-ห้องสุขาชาย-หญิง 
 - อาคารเอนกประสงค์และเวทีการแสดงกลางแจ้ง
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้าปลูกหญ้าเทียมและ
ลานอเนกประสงค์

8,695,000       8,695,000      เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว
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100 กิจกรรมย่อยท่ี 8 ก่อสร้างอาคารห้องน้ ารวมขนาด
เล็ก (แบบพักแรม) บริเวณหาดสามพระยา หมู่ท่ี 2 
ต าบลเขาแดง อ าเภอกุยบุรี จ านวน 8 ห้อง

1,408,000       1,408,000      เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว

82 กิจกรรมย่อยท่ี 9 การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ป่ายางนา เส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร
 - ระเบียงศึกษาธรรมชาติ 1 อาคาร

3,100,000       3,100,000      เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 

88 กิจกรรมย่อยท่ี 10 พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
เขาปู่ด่าง วนอุทยานห้วยน้ าซับ ระยะทาง 400 เมตร

1,718,000       1,718,000      เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว

98 กิจกรรมย่อยท่ี 11 ก่อสร้างห้องน้ ารวมชาย - หญิง 
พร้อมห้องน้ าคนพิการ จ านวน 1 หลัง 12 ห้อง

          893,000         893,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว

99 กิจกรรมย่อยท่ี 12 ก่อสร้างร้านสวัสดิการรองรับ
นักท่องเท่ียว จ านวน 1 หลัง

601,000          601,000        เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว
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76 กิจกรรมย่อยท่ี 13 ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเท่ียว
โครงการป่าสงวนกุยบุรี  1 หลัง

       1,434,000       1,434,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการก่อสร้างเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ
เครือข่ำยกำรท่องเท่ียว

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย 2       1,000,000         1,000,000                -                  -   

2 กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับ
การท่องเท่ียวโดยชุมชนและบ้านพักโฮมสเตย์
 - บุคลากรด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด 
ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน 2 คืน 3 วัน จ านวน
 60 คน

          250,000             250,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวภายในจังหวัด

17 กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวประจวบคีรีขันธ์ในรูปแบบหนังสือ 4 ภาษา
 (ไทย อังกฤษ จีนเมียนมาร์) พร้อมชุดออกบูธ
ประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมาผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบภาพและวิดีโอ

          750,000             750,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวภายใน
จังหวัด

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
 สินค้ำและบริกำรด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 2     10,400,000       10,400,000                -                  -   

1 กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดงานท่องเท่ียวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด (งาน
ประจ าปีและมีรายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา)
 - จ้างเหมาจัดงานท่องเท่ียวฯ 10 วัน 10 คืน

       4,000,000          4,000,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดให้
เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย

ประจวบคีรีขันธ์   9/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18 กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
8 อ าเภอ 14 กิจกรรม (งานประจ าปีและมีรายงาน
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา)
 - ไหว้พระพุทธมงคลคีรีขันธ์และสักการ
ศาลหลักเมือง
 - กิจกรรมหัวหินร าลึก
 - ส่งเสริมการท่องเท่ียว Amazing ปราณบุรี 
 - งานเทศกาลกินทุเรียนเขาจ้าว และของดี
ปราณบุรี
 - จัดงานท่องเท่ียวปราณบุรีเมืองเก่า #บ้านเรามีแต่
ของอร่อย
 - งานเทศบาลมะม่วงและของดีสามร้อยยอด
 - ของดีเมืองกุยบุรี ซาฟารีเมืองไทย
 - แข่งขันเรือยาวท่องเท่ียวคลองกุยบุรี
 - เทศกาล น่ังฟ่อน นอนเต็นท์ จิบชา ท้าลมหนาว
เคล้าเสียงเพลง
 - มหกรรมท่องเท่ียว สินค้า OTOP และของดีเมือง
ประจวบฯ 

       6,400,000          6,400,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดให้
เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย

 - ปีใหม่และของดีทับสะแก
 - งานเทศกาลอาหารและของดีแหลมกุ่ม
 - กิจกรรมท่องเท่ียวบางสะพานต านานเมืองทอง
 - กิจกรรมท่องเท่ียวและของดีบางสะพานน้อย
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1  โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนภำษำในกำร
ท่องเท่ียว

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2       2,600,600         1,500,600                -        1,100,000

26 กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมให้ความรู้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศแก่ก าลังจะจบการศึกษา/ผู้
ว่างงานท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการท่องเท่ียว
และบริการ
 - กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 รุ่น ๆละ 20 คน และรุ่น
ละ 15 วัน

          600,600             600,600 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวภายในจังหวัด

46 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - อบรมบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 4 รุ่นๆ 110 คน
 - จ้างจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนฯ

       2,000,000             900,000       1,100,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวภายในจังหวัด
ไม่เห็นควรสนับสนุน
 - จ้างจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนฯ

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตร

2    127,807,700       41,838,000                -      85,969,700

กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร    123,175,700       39,908,000                -      83,267,700

42 กิจกรรมย่อยท่ี 1 งานขยายทางจราจรทางหลวง
หมายเลข 3217 ตอนควบคุม 0100 ตอนกุยบุรี - 
ยางชุม ระหว่าง  กม.7+400 - กม.11+000

      20,000,000         20,000,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการก่อสร้างถนนเพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
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งบประมำณ
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สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
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งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
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71 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยราษฎร์พัฒนา- ทุ่งโป่งโก หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 3 ต.
ทองมงคล 
อ.บางสะพาน กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1,590 เมตร

       4,993,000       4,993,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

78 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสามัคคีบ้านห้วยเกรียบ หมู่ท่ี 4 ต าบลทอง
มงคล อ าเภอบางสะพาน กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร

       4,000,000       4,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

95 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ลาดยางทับแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายเพชรเกษม-ไร่ใน หมู่ท่ี 2 ต าบลแสงอรุณ 
อ าเภอทับสะแก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,600 
เมตร

       6,000,000       6,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

87 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยหนองปลาไหล หมู่ท่ี 6 ต าบลอ่างทอง 
อ าเภอทับสะแก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร

       5,800,000       5,800,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

91 กิจกรรมย่อยท่ี 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งกลาง - บ้านดอนใจดี หมู่ท่ี 8 ต าบลเขาล้าน 
อ าเภอทับสะแก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 3 กิโลเมตร

       9,000,000       9,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน
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งบประมำณ
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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92 กิจกรรมย่อยท่ี 7 ปรับปรุงถนน ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - หนองยาว - โป่งแดง 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาว หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งแดง ต าบล
นาหูกวาง อ าเภอทับสะแก กว้าง 6 เมตร หนา 0.15
 เมตร ระยะทาง 2,720 เมตร

      12,109,700      12,109,700 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

86 กิจกรรมย่อยท่ี 8 ปรับปรุงถนน ผิวจราจรลาดยาง 
สายหินดาด  - ซุ้มประตู  หมู่ท่ี 4 บ้านเหมืองแร่ 
หมู่ท่ี 10 บ้านทุ่งตาแก้ว ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับ
สะแก กว้าง 5เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 
2,510 เมตร

       7,263,600       7,263,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

19 กิจกรรมย่อยท่ี 9 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลัก 
สายทางเนินดินด า - วัดป่าชลิตานุสรณ์ (ช่วงท่ี 1) 
หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยไคร้ ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน 
กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2,850 
เมตร

       9,954,000          9,954,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการก่อสร้างถนนเพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

20 กิจกรรมย่อยท่ี 10 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลัก 
สายทางเนินดินด า - วัดป่าชลิตานุสรณ์ (ช่วงท่ี 2) 
หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยไคร้ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน 
กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทาง 2,850 เมตร

       9,954,000          9,954,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการก่อสร้างถนนเพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
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79 กิจกรรมย่อยท่ี 11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร่วมใจพัฒนา บ้านวไลย หมู่ท่ี 1 ต.หนองพลับ 
อ.หัวหิน กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
1,100 เมตร

       4,003,000       4,003,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

83 กิจกรรมย่อยท่ี 12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายสามพันนาม-หนองคร้า หมู่ท่ี 12 
บ้านสามพันนาม ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,000 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,000 เมตร ลงลูกรัง
รองพ้ืนทาง หนา 0.15 เมตร และหินคลุกพ้ืนทาง
หนา 0.15 เมตร

       4,560,900       4,560,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

57 กิจกรรมย่อยท่ี 13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาล ซอย 17 ฝ่ังซ้ายชุมชนวัดศาลาลัย 
หมู่ท่ี 5 ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

       2,882,500       2,882,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

89 กิจกรรมย่อยท่ี 14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคันคลองชลประทาน 19 ซ้าย ติดถนนเพชร
เกษมหมู่ท่ี 5 บ้านลาดวิถี ต าบลศิลาลอย อ าเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 700 เมตร

       2,671,000       2,671,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน
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72 กิจกรรมย่อยท่ี 15 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายคันคลองชลประทาน 19 ซ้าย - 1 ซ้าย
 (ช่วงหน้าวัดเขาโป่งเหนือ) หมู่ท่ี 9 บ้านเขาน้อย
ห้วยตามา ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
3,650 เมตร

       7,928,000       7,928,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

80 กิจกรรมย่อยท่ี 16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชลประทาน ซอย 4 นาแก่ง หมู่ท่ี 2 - หมู่ท่ี 3 
ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานน้อย กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร

       4,620,000       4,620,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

59 กิจกรรมย่อยท่ี 17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวัดเขาราษฎร์บ ารุง - วัดสาเก หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 5 
ต าบลปากแพรก  อ าเภอบางสะพานน้อย กว้าง 
5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

       3,850,000       3,850,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

84 กิจกรรมย่อยท่ี 18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาช่องลม หมู่ท่ี 3 ต าบลสามกระทาย 
อ าเภอกุยบุรี กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร

       3,586,000       3,586,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

ประจวบคีรีขันธ์   15/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 2       4,632,000         1,930,000                -        2,702,000

14 กิจกรรมย่อยท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า 
ห้วยส าโหรง โดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ า

          480,000             480,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า 
อุปโภค-บริโภค เพ่ือการเกษตร

11 กิจกรรมย่อยท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า 
อ่างเก็บน้ าหนองหญ้าปล้อง โดยการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ า

          490,000             490,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า 
อุปโภค-บริโภค เพ่ือการเกษตร

16 กิจกรรมย่อยท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า 
ห้วยกระชิด โดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ า

          480,000             480,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า 
อุปโภค-บริโภค เพ่ือการเกษตร

35 กิจกรรมย่อยท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า 
อ่างเก็บน้ าหนองคู่ (ตอนล่าง) โดยการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ า

          480,000             480,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า 
อุปโภค-บริโภค เพ่ือการเกษตร

105 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบโดยใช้
กล่องเกเบ้ียน หมู่ท่ี 6 ต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี
 (33 จุด)

       1,202,000       1,202,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน

60 กิจกรรมย่อยท่ี 6 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า แบบ มข
2527ขนาดกว้าง 8 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองตา
แต้ม อ าเภอปราณบุรี (จ านวน 3 จุด)

       1,500,000       1,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2  โครงกำรพัฒนำระบบกำรผลิต
 กำรแปรรูป และกำรตลำด
สินค้ำเกษตร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาด
แบบครบวงจร

2       3,640,900         3,024,900        616,000                -   

3 กิจกรรมย่อยท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
การผลิตสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - อบรมการผลิตสัปปะรดพันธ์ุ MD2 เกษตรกร 40 
ราย 
(ท าแปลงเรียนรู้ 12 แปลง เป็นค่าวัสดุกสารเกษตร 
เช่น ค่าวัสดุห่อผล ระบบน้ า ผ้าใบพลาสติกคลุมดิน 
ปุ๋ยเคมี)
 - อบรมการเพ่ิมมูลค่า คุณค่า และมาตรฐานของ
สับปะรดผลสด พันธ์ุ MD2 เกษตรกร 40 ราย
 - สร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกร 
(จัดประชุมในระดับจังหวัด จ านวน 50 รายๆละ 2 
คร้ังและระดับอ าเภอ จ านวน 240 รายๆละ 2 คร้ัง)
 - จัดท าแปลงเรียนรู้ 1 ไร่ จ านวน 12 แปลง ค่า
วัสดุการเกษตร เช่น ระบบน้ า ผ้าใบคลุมดิน ปุ๋ยเคมี

       1,068,100          1,068,100 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ
ของจังหวัดให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
การผลิตมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 - ส่งเสริมเทคโนโลยีและทักษะการเก็บเก่ียวผลผลิต
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว เกษตรกร 
100 ราย
 - สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้ามะพร้าวและการ
เช่ือมโยงตลาด (จัดกิจกรรมรณรงค์มีจ านวน 25 
ร้านค้าของเกษตรกรร่วมจ าหน่าย และเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมงาน 100 ราย
 - สร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกร และจัดประกวดหมู่บ้าน "ปลอดศัตรู
มะพร้าว" (จัดประชุมระดับจังหวัด จ านวน 50 
รายๆละ 2 คร้ัง และระดับอ าเภอ จ านวน 240 
รายๆละ 2 คร้ัง

       1,293,800          1,293,800 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ
ของจังหวัดให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

66 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ยกระดับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองสู่โมเดิร์น
เทรดไก่กะทิคีรีขันธ์
 - อบรมเกษตรกร 160 ราย
 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น อุปกรณ์ตอนไก่  
กระติกส าหรับใส่วัคซีน 
 - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ส าหรับท าวัคซีน 
และยาถ่ายพยาธิ

          616,000         616,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ
ของจังหวัดให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

37 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าของ โคเน้ือลูกผสมสายพันธ์ุใหม่
 - อบรมเกษตรกร 80 ราย
 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น น้ าเช้ือทาจิมะ ถุงมือ 
เบอร์หู

          663,000             663,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ
ของจังหวัดให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 โครงกำรยกระดับกำรพัฒนำ
สินค้ำเกษตร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายบูรณา
การภาคเกษตร

2       2,557,000         2,557,000                -                  -   

12 กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดงานเกษตรและของดีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
 - จัดงานเกษตรและของดีจังหวัด นิทรรศการ
วิชาการ การออกร้านจ าหน่ายสินค้าเกษตร จ านวน 
7 วัน

       2,557,000          2,557,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมความร่วมมือภาคการเกษตร
และสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรปลอดภัยได้มำตรฐำน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมระบบการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยแบบครบวงจร

2       2,755,000         2,755,000                -                  -   

6 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตพืชเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
 - การพัฒนาสู่มาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม GAP 
พืช เป็นการอบรมเกษตรกร 240 ราย
 - ตรวจรับรอง GAP 240 แปลง
 - อบรมป้องกันก าจัดศัตรูพืช (แมลงด าหนาม) 
จ านวน 400 ราย

       2,755,000          2,755,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ
ของจังหวัดให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเปิดด่านถาวร

        200,000           200,000                -                  -   

22 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
เก่ียวกับการด าเนินการน าเข้า - ส่งออก และปฏิบัติ
ตามระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 - อบรมผู้ประกอบการค้า 50 คน ๆละ 2 วัน

          200,000             200,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการค้าจังหวัด

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 โครงกำรส่งเสริมกำรยกระดับ
สินค้ำและบริกำรเพ่ือรองรับ
กำรกำรเปิดด่ำนถำวร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการยกระดับสินค้าและบริการ 2       2,345,000                   -       2,345,000                -   

85 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการค้าชายแดนเช่ือมโยง
เศรษฐกิจสิงขร - มะริด
- จัดงานแสดงและจัดจ าหน่ายสินค้า จ านวน 
100 คูหา

       2,345,000       2,345,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการเช่ือมโยง
เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
และควำมสัมพันธ์ในอำเซียน

กิจกรรมหลัก เพ่ิมศักยภาพความร่วมมือระหว่าง
อาเซียน

2       1,497,000           493,000     1,004,000                -   

55 กิจกรรมย่อยท่ี 1 เข้าร่วมมหกรรมท่องเท่ียวเมือง
เสฉวน (เยือน)
 - เข้าร่วม 10 คน จ านวน 4 วัน

          504,000         504,000 เห็นสนับควรสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเช่ือมโยง
การค้าการลงทุนในกลุ่มอาเซียน+6 (สถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง เมืองเล่อซาน 
มณฑลเสฉวน เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2558)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การประชุมเช่ือมความสัมพันธ์
ประจวบฯ - เล่อซาน (เหย้า)
 - จัดประชุมเช่ือมความสัมพันธ์ ต้อนรับคณะ 43 
ท่าน

          493,000             493,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเช่ือมโยง
การค้าการลงทุนในกลุ่มอาเซียน+6 (สถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง เมืองเล่อซาน 
มณฑลเสฉวน เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2558)

56 กิจกรรมย่อยท่ี 3 เช่ือมความสัมพันธ์สิงขร - มะริด
 - จัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับจังหวัด
มะริดแห่งสหภาพเมียนมาร์  100 คน

          500,000         500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการเสริมสร้างความความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
(สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง วันท่ี 9 
ตุลาคม 2557)

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 โครงกำรส่งเสริมกำรเปิดตลำด
และพัฒนำกำรค้ำชำยแดน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
รองรับ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว

2       1,000,000                   -                  -        1,000,000

54 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ลานแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน
 - จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรม 
ไทย-เมียนมาร์ 8 วัน

       1,000,000       1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 -  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ในกลุ่มเยำวชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต 2       3,984,800         3,984,800                -                  -   

4 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงในเยาวชนโดยใช้หลักการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE
 - จัดงานประกวดระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศ

       2,924,000          2,924,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยม
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน

23 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนารูปแบบการจัดต้ัง
ศูนย์บริการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการในชุมชน
- อบรมจิตอาสา ผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ 
จ านวน 40 คน 3 คร้ัง

       1,060,800          1,060,800 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการพัฒนาศักยภาพจิตอาสา ผู้ช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4  โครงกำรเสริมสร้ำงกำร
ป้องกันปัญหำอำชญำกรรมภัย
พิบัติ และยำเสพติด

กิจกรรมหลัก ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ภัยพิบัติ
และยาเสพติด

2       4,509,900         2,034,300        418,000      2,057,600

33 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
และเพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา สังคมยาเสพติด อาชญากรรม และการค้า
มนุษย์
 - อบรมการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ เด็กและ
เยาวชนกลุ่มเส่ียงฯ 320 คน จ านวน 2 วัน
 - อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็ก
และเยาวชนกลุ่มเส่ียงฯ 193 คน จ านวน 3 วัน

          479,300             479,300 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของเยาวชนในจังหวัด

24 กิจกรรมย่อยท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - อบรมเครือข่ายการป้องและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 10 รุ่นๆ ละ 60 คนๆละ 2 วัน

          900,000             900,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการความปลอดภัยและเตรียม
ความในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดโดยมีชุมชนเป็นฐาน

38 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ประจวบคีรีขันธ์เมืองปลอดภัยไร้
อุบัติเหตุ
 - อบรมด้านความปลอดภัยทางถนน จ านวน 9 
คร้ังๆละ 50 คน (ผู้น าชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร 
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี และประชาชน

          400,000             400,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการความปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุในจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

28 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ฝึกอบรมให้ความรู้ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคสนาม
- อบรม ชรบ. ท้ัง 8 อ าเภอ  1,600 คน

       2,057,600       2,057,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน
 - ควรใช้งบประมาณปกติของส่วนราชการ

65 กิจกรรมย่อยท่ี 5 พัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพ่ือ
ความม่ันคงด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวชายแดน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้าน 1 วัน จ านวน 250 คน
- จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนราชการ 
และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีจุดผ่อนปรนพิเศษสิงขร

          418,000         418,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนในชุมชนตามแนว
ชายแดน

21 กิจกรรมย่อยท่ี 6 การจัดแพทย์เคล่ือนท่ีเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนเพ่ือความม่ันคง
- จัดแพทย์เคล่ือนท่ีเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 2 คร้ัง
(มีรายงานผลการด าเนินย้อนหลัง)

          255,000             255,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนในชุมชนตามแนว
ชายแดน

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 โครงกำรเสริมสร้ำงกำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำงถนน

กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเส่ียงจากอุบัติเหตุ
ทางถนน

2     79,850,000       69,410,000    10,440,000                -   

29 กิจกรรมย่อยท่ี 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0100 ตอนปราณบุรี 
ปากน้ าปราณ ระหว่าง กม.4+450 - กม.11+710

      13,200,000         13,200,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการความปลอดภัยและ
ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุในจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

51 กิจกรรมย่อยท่ี 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข  37 ตอนควบคุม 0200 ตอนวังโบถส์ - 
ปราณบุรี ระหว่าง กม.44+100 - กม. 45+500

       3,540,000       3,540,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการส่งเสริมการความปลอดภัยและ
ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุในจังหวัด

48 กิจกรรมย่อยท่ี 3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - 
หนองหมู ระหว่าง กม.239+600 - กม.242+560

      20,000,000         20,000,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการความปลอดภัยและ
ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุในจังหวัด

8 กิจกรรมย่อยท่ี 4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 3169 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยก
บางสะพาน - ชายทะเล ระหว่าง กม.0+150 - กม.
2+250, กม.3+000

       6,560,000          6,560,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการความปลอดภัยและ
ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุในจังหวัด

52 กิจกรรมย่อยท่ี 5 งานปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณ
อันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3169 
ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกบางสะพาน - 
ชายทะเล ท่ี กม.7+700

       2,500,000       2,500,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการส่งเสริมการความปลอดภัยและ
ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุในจังหวัด

53 กิจกรรมย่อยท่ี 6 งานราวกันอันตรายทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - 
หนองหมู ระหว่าง กม.259+100 - กม. 264+850

       4,400,000       4,400,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการส่งเสริมการความปลอดภัยและ
ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุในจังหวัด

41 กิจกรรมย่อยท่ี 7 งานราวกันอันตรายทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - 
ห้วยยาง ระหว่าง กม.331+138 - กม.335+430

      14,650,000         14,650,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการความปลอดภัยและ
ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุในจังหวัด
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49 กิจกรรมย่อยท่ี 8 งานราวกันอันตรายทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วยยาง - 
บางสะพาน ระหว่าง กม.377+000 - กม. 381+000

      15,000,000         15,000,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการความปลอดภัยและ
ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุในจังหวัด

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สังคมผำสุก

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2       2,861,500         2,861,500                -                  -   

36 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพแรงงานนอก
ระบบและการส่งเสริมแรงงานรุ่นใหม่สู่ Micro 
Enterprises ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 - อบรมแรงงานและแรงงานนอกระบบ จ านวน 10 
รุ่นๆละ 20 คนๆละ 5 วัน
 - ศึกษาดูงาน 
 - ส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ ด้านการตลาดและการตลาด
ออนไลน์ จ านวน 2 รุ่นๆ
ละ 40 คน 

          761,200             761,200 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน
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กรอบวงเงิน
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งบประมำณ
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สนับสนุนเกิน
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งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
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27 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ
 - อบรมและสัมมนาแกนน าพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 200 คน
 - สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 32 หมู่บ้านๆละ 30 คน
 - จ้างเหมาจัดงานมหกรรม "คนประจวบคีรีขันธ์
แบ่งปัน พอเพียง"

       2,100,300          2,100,300 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูกป่า และรักษาสัตว์ป่า 2       4,434,100         3,144,100     1,290,000                -   

44 กิจกรรมย่อยท่ี 1 เพาะช ากล้าไม้ในถ่ินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
 - จ้างเหมาบุคคลภายนอก บรรจุพันธ์ุกล้าไม้ 
25,000 กล้า
 - จ้างเหมาจัดท าป้ายโฆษณา
 - ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ถุงเพาะช า บุ๋งก๋ี จอบ 
คราด รถเข็นดิน ปุ๋ยหมัก ยาป้องกันเช้ือรา

          190,000             190,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ใน
ท้องถ่ินของจังหวัด

15 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ค่ายรุกขกรน้อย
 - สัมมนาและอบรมตัวแทนนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด 
จ านวน 75 คน/รุ่น

          628,500             628,500 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ใน
ท้องถ่ินของจังหวัด
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30 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ส่งเสริมการปลูกป่า และป้องกัน
สัตว์ป่า
 - เพาะช ากล้าไม้ท่ัวไป จ านวน 250,000 กล้า 
 - จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีท่ี2) 100,000 
กล้า

       1,485,000          1,485,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ใน
ท้องถ่ินของจังหวัด

40 กิจกรรมย่อยท่ี 4  พ้ืนฟูป่าสาธารณะท่ีถูกบุกรุก
 - จ้างเหมาทลายคันดิน จ านวน 90 ไร่ (ไร่ละ 5,440
 บาท)
 - จ้างเหมาปลูกป่า จ านวน 90 ไร่ (ไร่ละ 3,900 
บาท)

          840,600             840,600 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ใน
ท้องถ่ินของจังหวัด

73 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ขยายผลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - จ้างเหมาเก็บรวบรวมเมล็ดพันธ์ุไม้หายากหรือใกล้
สูญพันธ์ุ 10 ชนิด 
 - จ้างเหมาเพาะช ากล้าไม้พันธ์ุไม้หายากหรือใกล้
สูญพันธ์ุ 100,000 กล้า (กล้าละ 7.6 บาท) 
 - จ้างเหมาจัดท าแปลงปลูกรักษาพันธ์ุไม้ฯ 1 แปลง 
ขนาด 1 ไร่ (ไร่ละ 10,000 บาท) 
 - จ้างเหมาจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพ่ือศึกษา
พันธ์ุไม้หายากระยะทาง 4 กิโลเมตร (กิโลเมตรละ 
59,000 บาท)

       1,290,000       1,290,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ใน
ท้องถ่ินของจังหวัด
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ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 โครงกำรส่งเสริมกำรยกระดับ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2       3,934,300         2,330,400     1,603,900                -   

90 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล
 - อบรมเยาวชน จ านวน 50 คนๆละ 4 คร้ัง
 - ค่าเช่าเรือ จ านวน 1 ล า 4 คร้ัง

       1,107,900       1,107,900 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการพัฒนามัคคุเทศก์ด้านทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง

45 กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมด าน้ าอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรทางทะเลหลักสูตร "Open water"
 - อบรมอาสาสมัครด าน้ าแบบ Scuba จ านวน 
80 คน
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน จ านวน 4 คร้ัง 
(คร้ังละ 17 ช่ัวโมง) งบประมาณ 326,400 บาท
 - จ้างเหมาเช่าเรือ 1 ล า 4 คร้ังๆละ 2 วัน

       1,542,000          1,542,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

93 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ด าน้ าท าความสะอาดแนวปะการัง
และปะการังเทียม เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
 - ค่าเช่าเรือ
 - ค่าอาหาร
 - ค่าเช่าถังอากาศ
 - ค่าเช่าอุปกรณ์ด าน้ า

          196,000         196,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการลดปริมาณขยะทะเลไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
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47 กิจกรรมย่อยท่ี 4 บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ือขยายพ้ืนท่ีอนุบาลและเพ่ิมผลผลิตหอย
มือเสือ
 - จ้างเหมาเช่าเรือจัดกิจกรรม ณ เกาะเหล่ือมและ
เกาะทะลุ
 - จ้างเหมาเช่าเรือ ส าหรับติดตามและท าความ
สะอาดกรงอนุบาลเดือนละ 1 คร้ัง
 - จ้างเหมาจัดท ากรงอนุบาลแบบตะแกรงเหล็ก
 50 กรง
 - จ้างเหมาจัดท าโครงการเหล็กส าหรับวางกรง 
1,500 โครง

          788,400             788,400 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

96 กิจกรรมย่อยท่ี 5 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่
เยาวชนเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
 - อบรมนักเรียนและเยาวชนชายฝ่ังทะเล จ านวน
 6 คร้ังๆละ 75 คน 

          300,000         300,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติทำงทะเลและริมตล่ิง

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การประมง

2         862,000                   -          862,000                -   

102 กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดท าและจัดวางซ้ังเชือกเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ า
- จ้างเหมาจัดท าซ้ังเชือก จ านวน 3 เกาะ จ านวน 
350 ชุด  (เกาะทะลุ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์)

          512,000         512,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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74 กิจกรรมย่อยท่ี 2  บ้านปลา ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
(วางซ้ังกอมะพร้าว)
 - จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์บ้านปลา 5 พ้ืนท่ี
 - สัมมนาและฝึกอบรมชุมชุนชายฝ่ังในพ้ืนท่ี
จ านวน 50 คน

          350,000         350,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรำย

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการลดปริมาณขยะสะสม
และการจัดการขยะครบวงจร

2       2,253,000         2,000,000        253,000                -   

39 กิจกรรมย่อยท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะตามแนวทางมิติใหม่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ
 - สัมมนา/ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จ านวน 60 คน
 2 วัน 
 - จ้างเหมาจัดท าส่ือโฆษณาและเผยแพร่ฯ 
 - ค่าวัสดุส่ือประชาสัมพันธ์เครือข่ายให้ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 
 - ค่าวัสดุด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะ 
(วัสดุงานบ้าน งานครัว)

       2,000,000          2,000,000 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะในพ้ืนท่ี และช่วยให้ประชาชนลดค่าใช้จ่าย
ในการก าจัดขยะภายในครัวเรือน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธศำส
ตร์ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

97 กิจกรรมย่อยท่ี 2 บริหารขยะทะเล
 - อบรมการบริหารขยะทะเลและจัดกิจกรรมเก็บ
ขยะทะเล จ านวน 106 คน 1 วัน
 - จ้างเหมาจัดท าอุปกรณ์คัดแยกขยะท าด้วยท่อ 
PVC จ านวน 5 ชุดๆละ 3 อันๆละ 1,800 บาท
 - ค่าเช่าเรือ 3 ล าๆละ 3 คร้ัง
 - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าโปสเตอร์
รณรงค์
 - ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าอุปกรณ์เก็บขยะ สวิง 
ถุงด า จ านวน 3 คร้ัง

          253,000         253,000 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
 - เป็นการลดปริมาณขยะทะเลไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
พลังงำนทดแทนและ
กำรอนุรักษ์พลังงำน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 2           96,400             96,400                -                  -   

31 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตถ่าน
คุณภาพสูง
 - อบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการผลิตและการใช้งาน
เผาถ่านด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง จ านวน
 20 คน
 - ค่าวัสดุสาธิตการผลิตเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง 
จ านวน 20 ชุด

           96,400              96,400 เห็นควรสนับสนุน
 - เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้ประชาชน

      9,000,000         9,000,000

   413,288,700      215,286,000    76,058,400   121,944,300

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัแบบบูรณำกำร

รวมท้ังส้ิน
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หมายเหตุ ในส่วนหัวข้อ "ยทุธศาสตร์ชาติ"
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวดัและกลุ่มจังหวดั

1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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