
เอกสารประกอบวาระที่ 3.5 (2) 

 

 

ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ของจังหวัด ภาคตะวันออก 

 

  

 

 

 ▸ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง 

 ▸ ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว 
 
 
 
 

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



 
 
 
 

จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

ชลบรุี ฉะเชิงเทรา ระยอง  



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

      -                       -         -                       -   
      -                       -         -                       -   
2         35,630,000       -                       -   
 - 10,559,950       -           41,210,050 
1           1,301,360       -                       -   

 -           8,373,500       -           14,030,280 
      -                       -   2         67,949,400 

 -                     -         -         128,407,000 
      -   2           2,007,600 
      -                       -         -                 45,900 
      -                       -         -                       -   
      -                       -         -         110,321,000 

20      825,795,140 13      405,959,100 3        55,864,810 4      363,971,230 
       -          10,000,000       -          10,000,000       -                       -         -                       -   
20 835,795,140     13 415,959,100     3 55,864,810       4 363,971,230     

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดชลบุรี

หน่วย : บำท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้งบประมำณ

จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

21,500,000

1 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 2         17,590,000 2         17,590,000 

2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติมีมาตรฐานระดับสากล
3 108,900,000      1

      240,250,000 

3 สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตรสร้างมูลค่า
4 35,892,140        3         12,187,000 

4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน 
โครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

5 436,606,400      3

        11,255,400 

6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างมีส่วนร่วม 3 213,497,700      3

5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคง มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 13,308,900        1

รวม  6  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด
หมายเหตุ :  1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดชลบุรี วงเงิน 408,071,900 บาท (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด)
               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด)
               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ
               4. จังหวัดเสนอโครงการ มีวงเงินเกิน 2 เท่าของกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด) ซ่ึงไม่ได้น ามาพิจารณา จ านวน 41 โครงการ 204,336,000 บาท

      103,176,700 

ชลบุรี



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 
ยกระดับกำรพัฒนำ
นวัตกรรมอุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนเพ่ือรองรับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยไทย
แลนด์ 4.0

2,590,000 2,590,000 0 0

1 กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

2 2,590,000 2,590,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
แรงงานในสถานประกอบกิจการ หรือ
นักศึกษาปีสุดท้าย ระดับ ปวส. ข้ึนไป หรือผู้
ท่ีท างานอยู่แล้ว หรือผู้ว่างงาน เพ่ือเร่งผลิต
แรงงานท่ีมีฝีมือเพ่ือให้สอดคล้องและเพียงพอ
กับความต้องการแรงงานฝีมือจัดอบรม
แรงงาน จ านวน 700 คน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำกำรค้ำ
กำรลงทุนของจังหวัดชลบุรี

15,000,000 15,000,000 0 0

2 กิจกรรม การจัดงาน "ชลบุรี เมืองนวัตกรรม 
เมืองเศรษฐกิจช้ันน าของอาเซียน"

2 15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้าง
เหมาการจัดงาน Even "ชลบุรี เมือง
นวัตกรรม เมืองเศรษฐกิจช้ันน าของอาเซียน" 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดชลบุรี 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชลบุรี
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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  จังหวัดชลบุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
ยกระดับให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียวนำนำชำติ มี
มำตรฐำนระดับสำกล

โครงกำรพัฒนำกำร
ท่องเท่ียวชุมชนเพ่ือสร้ำง
รำยได้อย่ำงย่ังยืน

41,800,000 0 34,800,000 7,000,000

6 กิจกรรม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมแห่งการ
เรียนรู้เพ่ือภูมิปัญญาไทย

2       3,000,000      3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการจัดท า 
Platform / การท าตลาดและประชาสัมพันธ์
ด้วยระบบ online ซ่ึงไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมของการด าเนินโครงการ อีกท้ังมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

7 กิจกรรม ร้อยเร่ืองราว 20 คนดี บุคคล
ทรงคุณค่าจังหวัด

3       4,000,000      4,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่สามารถส่งผลสู่ผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการได้

8 กิจกรรม พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวรองบริเวณ
พ้ืนท่ีวัดญาณสังวราราม - วิหารเซียน - 
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ต าบลห้วยใหญ่
อ าเภอบางละมุง, ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี

2     10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดต้ัง 
CCTV บริเวณพ้ืนท่ีวัดญาณสังวราราม วิหาร
เซียน พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ต าบล
ห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง, ต าบลนาจอม
เทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว
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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  จังหวัดชลบุรี

9 กิจกรรม พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวรองบริเวณ
พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ าบางพระ - สวนสัตว์เขาเขียว 
ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2       9,800,000 9,800,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดต้ัง 
CCTV  บริเวณพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ าบางพระ - 
สวนสัตว์เขาเขียว ต าบลบางพระ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเท่ียว

10 กิจกรรม พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวรองบริเวณ
พ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ ามาบประชัน - ตลาดจีนชากแง้ว 
ต าบลโป่ง, ห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

2     15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดต้ัง 
CCTV บริเวณพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ ามาบประชัน - 
ตลาดจีนชากแง้ว ต าบลโป่ง, ห้วยใหญ่ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว

โครงกำรยกระดับกำร
ท่องเท่ียวจังหวัดชลบุรี 
สู่มำตรฐำน

56,100,000 21,500,000 10,559,950 24,040,050

3 กิจกรรม จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเท่ียวแบบ
วิถีคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism)

2 4,000,000 4,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษารวบรวมข้อมูล และจัดท า platfrom 
ตลาดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า ซ่ึงไม่ชัดเจน
ในความเหมาะสมและคุ้มค่าจากการด าเนิน
โครงการ
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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  จังหวัดชลบุรี

41 กิจกรรม ชลบุรี บางแสน พัทยา เมือง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC 
(Chonburi Bangsaen Pattaya the City of 
Contemporary Art & Culture EEC)

2 6,000,000 6,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้แก่ 1. 
กิจกรรมการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์ สู่
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ 2565 
  และ 2. กิจกรรมตลาดนัดศิลปะ Art 
market  Art all the way market ซ่ึงจะ
ส่งผลให้จ านวนนักท่องเท่ียวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน

45 กิจกรรม จัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสาย
ศิลป์ ถ่ินหนองจับเต่า เขาชีจรรย์

2 3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัด
เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถ่ิน
หนองจับเต่า เขาชีจรรย์ เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี 
และกระจายรายได้สู่ชุมชน

46 กิจกรรม จัดกิจกรรมป่ัน ปันรักท่ีป่าสิริเจริญ
วรรษอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

2 3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัด
กิจกรรมป่ัน ปันรักท่ีป่าสิริเจริญวรรษอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชลบุรี เป็นจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และ
กระตุ้นการท่องเท่ียวช่วง Low Season

ชลบุรี   4/36



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  จังหวัดชลบุรี

60 กิจกรรม จัดการแข่งขันว่ิงมินิมาราธอนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว (Night Run)

2 3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดการ
แข่งขันว่ิงมินิมาราธอนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว (Night Run) เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชลบุรี เป็นจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และ
กระตุ้นการท่องเท่ียวช่วง Low Season

61 กิจกรรม จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล 
(Amazing Seafood Festival)

2 3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัด
มหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล (Amazing 
Seafood Festival) เพ่ือสร้างกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 
(Gastronomy Tourism) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชลบุรี เพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวใน
ภาพรวมให้กับจังหวัดชลบุรี และ
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเท่ียวให้จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)
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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  จังหวัดชลบุรี

62 กิจกรรม จัดการแข่งขันว่ิงฮาล์ฟมาราธอน 
(รายการ รัชชโลธร Half Marathon)

2 3,500,000 3,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดการ
แข่งขันว่ิงฮาล์ฟมาราธอน (รายการ รัชชโลธร
 Half Marathon) เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์
ด้านการท่องเท่ียวให้พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีเป็น
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
(Sport Tourism) และกระตุ้นการท่องเท่ียว
ช่วง Low Season สร้างการรับรู้ และ
กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเท่ียวให้
เดินทางกระจายไปยังแหล่งท่องเท่ียวรอง ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี

63 กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดย
ชุมชน (ถนนสายวัฒนธรรม วิถีถ่ิน  วิถีชุมชน)

2 6,000,000 5,959,950 40,050 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
 ได้แก่ จัดถนนสายวัฒนธรรม วิถีถ่ิน วิถีชุมชน
 จ านวน 3 แห่งๆละ 5 คร้ัง อย่ำงไรก็ตำม ไม่
เห็นควรสนับสนุน ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี
จ านวน 40,050 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

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชลบุรี

64 กิจกรรม จัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดชลบุรี  Chonburi Travel Mart

2 3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดงาน
มหกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดชลบุรี 
Chonburi Travel Mart เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเท่ียว และธุรกิจท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ี
เป็นปัจจุบันแก่ ผู้ซ้ือ ท้ังตลาดหลักและตลาด
ท่ีส าคัญอ่ืนๆ และรักษาฐานรายได้ของธุรกิจ
ท่องเท่ียวในชลบุรี ซ่ึงเป็นธุรกิจหลัก ท่ีส าคัญ
และสร้างรายได้หลักแก่จังหวัด 

65 กิจกรรม ท่องเท่ียวอัจฉริยะไปกับเมืองอารยะ
ชลบุรี (Chonburi Digital Tourism Platform)

2 20,000,000 20,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เป็นการจ้างเหมาจัดท า
แอปพลิเคช่ันเดียวท่ีรวม“ทุกส่ิงของการ
ท่องเท่ียวชลบุรี” เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยง
ครอบคลุมทุกเร่ืองของการท่องเท่ียวใน
จังหวัดชลบุรี ซ่ึงไม่ชัดเจนในความเหมาะสม
และคุ้มค่าจากการด าเนินโครงการ อีกท้ังไม่
ชัดเจนในการบ ารุงรักษาหลังโครงการแล้วเสร็จ
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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  จังหวัดชลบุรี

86 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2 1,600,000 1,600,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
เพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร โดยอบรมให้กับผู้น าหรือสมาชิกท่ีท า
กิจกรรมท่องเท่ียวด้านการเกษตร  จ านวน 50
 ราย ท าป้ายบอกทาง/ป้ายเส้นทาง
ท่องเท่ียว/ป้ายจุดเรียนรู้ เพ่ือยกระดับแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน ให้เป็นท่ี
ยอมรับของนักท่องเท่ียวทุกระดับ

โครงกำรส่งเสริมกำรตลำด
เพ่ือกำรท่องเท่ียวเชิงรุก

11,000,000 0 830,000 10,170,000

4 กิจกรรม พัฒนาเคร่ืองมือดิจิทัลวิถีใหม่แบบ
ออนไลน์สู่ออฟไลน์

2       5,000,000      5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดหา
ระบบดิจิทัลท่ีสนับสนุนการตลาดแบบ
ออนไลน์สู่ออฟไลน์ เพ่ือการใช้งานตลอด
ระยะเวลาโครงการ ซ่ึงไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าจากการด าเนินโครงการ 
อีกท้ังไม่ชัดเจนในการบ ารุงรักษาหลัง
โครงการแล้วเสร็จ
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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  จังหวัดชลบุรี

5 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผลิตภัณณฑ์ชุมชนร่วม
สมัย เช่ือมต่อช่องทางการตลาดสมัยใหม่

2       5,000,000      5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดท า
 Platform / การท าตลาดและประชาสัมพันธ์
ด้วยระบบ online เพ่ือการใช้งานตลอด
ระยะเวลาโครงการ ซ่ึงไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าจากการด าเนินโครงการ 
อีกท้ังไม่ชัดเจนในการบ ารุงรักษาหลัง
โครงการแล้วเสร็จ

66 กิจกรรม จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
จังหวัดชลบุรี

2       1,000,000 830,000        170,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดท า
ส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดชลบุรี
ซ่ึงจะส่งผลให้จังหวัดมีนักท่องเท่ียวและ
รายได้ด้านการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน อย่ำงไรก็
ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุน เงินรางวัลในการ
ประกวด วงเงิน 170,000 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

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชลบุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 สร้ำง
เสริมนวัตกรรมสู่เกษตร
มูลค่ำสูง

โครงกำรสร้ำงฐำนกำรผลิต
สินค้ำเกษตรด้วยนวัตกรรม
กำรเกษตรสมัยใหม่ ให้เป็น
แหล่งอำหำรท่ีปลอดภัยของ
จังหวัดชลบุรี

26,916,640 5,000,000 7,928,000 13,988,640

11 กิจกรรมหลัก การยกระดับเกษตรกรจังหวัด
ชลบุรีเป็นผู้ประกอบการเกษตรฐานนวัตกรรม
โดยการพัฒนาทักษะเกษตรสมัยใหม่และทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม

2       5,900,000      5,900,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ และส ารวจข้อมูลธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

12 กิจกรรม พัฒนาและยกระดับเกษตรกรยุคใหม่ 
(Smart Farmer)

2       5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
เกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 50 ราย เพ่ือพัฒนา
สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน อีกท้ัง
สามารถลดต้นทุนในการผลิต
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67 กิจกรรม ส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และ
สินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดชลบุรี

2       6,185,000 6,150,000          35,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
เกษตรกร จ านวน 200 คน เพ่ือพัฒนาการ
แปรรูปสินค้าเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ รวมท้ังส่งเสริม
การตลาดด้วยการจัดมหกรรมสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับ
ผู้ประกอบการ รวมท้ังเกษตรกร อย่ำงไรก็
ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าเบ้ียเล้ียงและค่า
พาหนะในการติดตามการด าเนินงาน วงเงิน 
35,000 บาท

68 กิจกรรม ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงหอยทะเลบริเวณ
ชายฝ่ังทะเล อ าเภอเมืองชลบุรีให้สามารถเล้ียง
หอยทะเลได้อย่างย่ังยืน

2         468,940        468,940 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ด าเนินงานการก าหนดเขตเพาะเล้ียงส าหรับ
กิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าควบคุม 
ประเภทการเพาะเล้ียงหอยทะเล จ านวน 6 
แปลง ซ่ึงมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน
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69 กิจกรรม สาธิตและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดินเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต

2         541,800        541,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการ
วิเคราะห์ดินและให้ค าแนะน าในการจัดการ
ดิน-น้ า ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วย ปูนโดโล
ไมท์ และส่งเสริมการใช้น้ าหมักชีวภาพ ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและ
ควรใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน อีกท้ัง
มีลักษณะเป็นการแจกจ่ายวัสดุทางการเกษตร
ให้กับเกษตกรโดยตรง

70 กิจกรรม อบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตและการใช้
เช้ือราไตรโคเดอร์มา

2         136,600 106,600 30,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
เกษตรกรในรการผลิตและใช้เช้ือราไตรโค
เดอม่า และการป้องกัน โรค และแมลง
ศัตรูพืช เพ่ือลดความเสียหายของผลผลิตทาง
การเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต อย่ำงไร
ก็ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าเบ้ียเล้ียงและ
ค่าพาหนะในการติดตามการด าเนินงาน
โครงการ วงเงิน 30,000 บาท

71 กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี (Big Data) ในเขตพ้ืนท่ี 
ECC (ไทย จีน อังกฤษ ญ่ีปุ่น)

2       2,000,000      2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัดชลบุรี (Big Data) ซ่ึงไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมและคุ้มค่าจากการด าเนิน
โครงการ อีกท้ังไม่ชัดเจนในการบ ารุงรักษา
หลังโครงการแล้วเสร็จ
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72 กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยใน
สหกรณ์

2         950,000 330,000        620,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
เกษตรกรในการปลูกผักปลอดภัย เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกร รวมท้ังเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดีให้กับประชาชน และสมาชิกของ
ครอบครัวเกษตกร อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควร
สนับสนุน การจัดซ้ือรถบรรทุกตอนเดียวและ
ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะในการติดตาม
ด าเนินงาน วงเงินรวม 620,000 บาท

73 กิจกรรม การติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่ง
ผลิตสัตว์น้ าเพ่ือความปลอดภัยทางด้านอาหาร 
ประเภทหอยทะเล และการติดตามสุขอนามัย
หอยทะเล เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับพ้ืนท่ี
แหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้ าส าหรับกิจการการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทการเพาะเล้ียง
หอยทะเล ในเขตอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2       1,222,800      1,222,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าและดินบริเวณแหล่ง
เพาะเล้ียงหอยทะเล ในเขตอ่าวศรีราชา ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและ
ควรใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน

74 กิจกรรม การเพ่ิมผลผลิตกุ้งแชบ๊วยในแหล่งน้ า
ธรรมชาติจังหวัดชลบุรี

2       1,022,000      1,022,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปล่อย
กุ้งแชบ๊วยในแหล่งน้ าธรรมชาติ (แหล่งน้ าเปิด)
 ซ่ึงมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
และควรใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน
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75 กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการศัตรูพืชอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
และลดต้นทุนการผลิต

2         688,000 688,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการวินิจฉัยโรคและแมลง
ศัตรูพืช และการตรวจสารเคมีตกค้างในผัก 
จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่าง
เหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี และสนับสนุนวัสดุ
ในการควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน จ านวน 22 ศูนย์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ให้กับเกษตรกร

76 กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2       1,007,800 412,800        595,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการ
กลุ่ม รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer และความเข้มแข็งของ
เกษตรกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน อย่ำงไร
ก็ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าเบ้ียเล้ียงและ
ค่าพาหนะในการติดตามการด าเนินงาน 
(48,000 บาท) และ ค่าอุปกรณ์และปัจจัย
การผลิตด้านเกษตรกร (547,000 บาท) 
วงเงินรวม 595,000 บาท
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77 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 2         918,200 240,600        677,600 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
เกษตรกร จ านวน 210 คน ในการผลิต
สับปะรดคุณภาพ และจัดท าแปลงต้นแบบ
การผลิตสับปะรดคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดของเกษตรกร
 อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุนค่าเบ้ีย
เล้ียงและค่าพาหนะในการติดตามการ
ด าเนินงาน และค่าปัจจัยการผลิต (อุปกรณ์ 
วัสดุ) วงเงินรวม 677,600 บาท

78 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดท าต้นแบบการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี

2         875,500        875,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตร ซ่ึงมีลักษณะเป็น
ภารกิจปกติของหน่วยงานและควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน อีกท้ังไม่
ชัดเจนถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ
โดยตรงจากการด าเนินโครงการ
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(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชลบุรี

โครงกำรกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรตลำดสินค้ำ
เกษตร อำหำรปลอดภัย 
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน

3,700,000 3,700,000 0 0

14 กิจกรรม การเสริมสร้างศักยภาพการตลาดสินค้า
เกษตร อาหารปลอดภัย พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

2 3,700,000 3,700,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ฝึกอบรมกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
สามารถเข้าถึงช่องทางตลาดสมัยใหม่ และ
สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดย
การรสร้างอัตลักษณ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
(packaging) ท่ีทันสมัย เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์

โครงกำรเพ่ิมศักยภำพและ
กำรจัดกำรธุรกิจไผ่ไม้
เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดชลบุรี

1,310,000 0 1,301,360 8,640

79 กิจกรรม สร้างเกษตรกรต้นแบบท่ีมีองค์ความรู้
การปลูกไผ่ไม้เศรษฐกิจ

2         190,000 187,120            2,880 เห็นควรสนับสนุน เป็นการอบรมเกษตรกร
ในการปลูกไผ่ไม้เศรษฐกิจ รวมท้ังเป็นการ
สร้างต้นแบบการปลูกไผ่ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สามารถขยายการด าเนินงานไปยังเกษตรกร
กลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควร
สนับสนุน ค่าเบ้ียเล้ียง วงเงิน 2,880 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

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชลบุรี

80 กิจกรรม สร้างชุมชนต้นแบบเพ่ือต่อยอดการแปร
รูปไผ่อาหารและไม้ใช้สอย

2           90,000 87,120            2,880 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากฝึกอบรม
เกษตกรหรือผู้ประกอบการในการแปรรูปไผ่ 
ให้ได้มาตรฐาน อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควร
สนับสนุน ค่าเบ้ียเล้ียง วงเงิน 2,880 บาท

81 กิจกรรม ชุนชนทุนวัฒนธรรมชุมชนไผ่ เพ่ือสร้าง
รายได้และรองรับธุรกิจท่องเท่ียว

2       1,030,000 1,027,120            2,880 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากพัฒนาตลาดไผ่
และผลิตภัณฑ์จากไผ่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ
 งานวันตลาดพันธ์ุไผ่ชลบุรี งานวันไผ่จักสาน
พนัสนิคม งานวันไผ่ข้าวหลามหนองมน ซ่ึงจะ
สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ด้านการ
ผลิตไผ่และผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรี 
อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าเบ้ีย
เล้ียง วงเงิน 2,880 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

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชลบุรี

โครงกำรสนับสนุนโครงกำร
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

3,965,500 3,487,000 445,500 33,000

13 กิจกรรม การขับเคล่ือนและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์สนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

5       3,520,000 3,487,000          33,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการอบรม
ประชาชนด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดชลบุรี 
อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าเบ้ีย
เล้ียงในการติดตามประเมินผล วงเงิน 33,000
 บาท

82 กิจกรรม พัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในเขตพ้ืนท่ีป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดชลบุรี

2         445,500 445,500 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
เกษตรกรในการพัฒนาด้านการเกษตร 
จ านวน 3 วัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
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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  จังหวัดชลบุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 
ยกระดับประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐและ
เอกชน โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และคมนำคม รองรับเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

โครงกำร Look Ahead 
2022 / 2565 ชลบุรีมองไป
ข้ำงหน้ำ

4,949,400 0 0 4,949,400

15 กิจกรรม การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์การ
จัดการงบประมาณส าหรับประชาชนแบบมีส่วน
ร่วม

6       2,000,000      2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดท า
เว็บแอปพลิเคช่ัน (Web Application) บน
พ้ืนฐานของภาษา (PHP : Hypertext 
Preprocessor) ซ่ึงมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

16 กิจกรรม ผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ 6       2,949,400      2,949,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดท้ัง 6 ด้าน 
ผ่านส่ือต่างๆ ท้ังโทรทัศน์และวิทยุ อย่ำงไรก็
ตำม ควรใช้งบประมาณบริหารจัดการของ
จังหวัดชลบุรี
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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  จังหวัดชลบุรี

โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำส ำรวจ
ออกแบบรำยละเอียด ผัง
ระบบคมนำคมขนส่งเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
สนับสนุนรถไฟฟ้ำควำมเร็ว
สูง อ ำเภอเมืองชลบุรี อ ำเภอ
ศรีรำชำ และอ ำเภอบำงละมุง
 จังหวัดชลบุรี

63,000,000 0 0 63,000,000

20 กิจกรรม จ้างท่ีปรึกษาส ารวจออกแบบ
รายละเอียด ผังระบบคมนาคมขนส่งเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก สนับสนุนรถไฟฟ้าความเร็ว
สูง อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา และ
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถนนสายแยก 
ทล.3 – ถนน ทล.7 (สายเก้ากิโล) อ าเภอศรีราชา
 จังหวัดชลบุรี

2     12,000,000    12,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษาเพ่ือส ารวจและออกแบบรายละเอียด 
ถนนสายแยก ทล.3 – ถนน ทล.7 (สายเก้า
กิโล) อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

21 กิจกรรม จ้างท่ีปรึกษาส ารวจออกแบบ
รายละเอียด ผังระบบคมนาคมขนส่งเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก สนับสนุนรถไฟฟ้าความเร็ว
สูง อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา และ
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถนนสายแยก 
ทล.36 – ถนน ชบ.3009 (เช่ือมท่าเรือแหลมฉบัง)
 อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2     15,000,000    15,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษาเพ่ือส ารวจออกแบบรายละเอียดถนน
สายแยก ทล.36 – ถนน ชบ.3009 (เช่ือม
ท่าเรือแหลมฉบัง) อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.
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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  จังหวัดชลบุรี

22 กิจกรรม จ้างท่ีปรึกษาส ารวจออกแบบ
รายละเอียด ผังระบบคมนาคมขนส่งเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก สนับสนุนรถไฟฟ้าความเร็ว
สูง อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา และ
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถนนสาย ช4 และ
 ถนนสาย ช5 อ าเภอเมืองชลบุรี, ศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี

2     36,000,000    36,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษาเพ่ือส ารวจและออกแบบรายละเอียด
ถนนสาย ช4 และ ถนนสาย ช5 อ าเภอเมือง
ชลบุรี, ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

โครงกำรพัฒนำเส้นทำง
คมนำคมเพ่ือแก้ไขจุดเส่ียง
ภัยเพ่ือควำมปลอดภัยของ
ประชำชน

15,000,000 15,000,000 0 0

44 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยทาง
ถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีในทางหลวงหมายเลข 
34 ตอนบางปะกง - หนองไม้แดง

4     15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดต้ัง
ระบบตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลสภาพ
จราจร ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ังเป้า
สะท้อนแสงบน Barrier เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเท่ียว
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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  จังหวัดชลบุรี

 โครงกำรพัฒนำเส้นทำง
คมนำคมสำยย่อยเช่ือมโยง
เส้นทำงคมนำคมสำยหลัก
จังหวัดชลบุรี

215,257,000 86,850,000 0 128,407,000

36 กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าระยะ 2 ซอยสถาบัน
 ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี

2       1,364,000 1,364,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนนภายในซอยสถาบัน ต.หนองไม้แดง อ.
เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคต และอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางของประชาชน

43 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหินดาด-บ้านอ้อมแก้ว ต าบลหนองไผ่แก้ว 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

2     15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบาย
น้ า เพ่ือพัฒนาทางด้านโครงข่ายคมนาคมให้มี
ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ใช้งานให้ท่ีดีย่ิงข้ึน

47 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ไทรคู่ – คอกม้า หมู่ท่ี 12  ต าบลหนองเหียง  
อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

2     10,142,000 10,142,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนนให้มีสภาพแข็งแรงทนทานได้มาตรฐานมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน
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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  จังหวัดชลบุรี

49 กิจกรรม ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณคลองบ้านหนองช้าง (บ้านป่า) หมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองขยาด อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
(ชบ.ถ.82-009)

2     10,667,000 10,667,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
สะพานเพ่ืออ านวยความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางให้กับประชาชน

50 กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
มาบใหญ่ ต าบลสระส่ีเหล่ียม หมู่ท่ี 3 – เช่ือมต่อ
ต าบลท่าข้าม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2       8,890,000 8,890,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน คสล. ซ่ึงปัจจุบันมีสภาพช ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ เพ่ืออ านวยความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางให้กับประชาชน

51 กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
วัดแหลมประดู่ หมู่ท่ี 2 เช่ือมสายคลอง
ชลประทาน เช่ือมต าบลแหลมประดู่ ต าบลสระ
ส่ีเหล่ียม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2       7,605,000 7,605,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน คสล. ซ่ึงปัจจุบันมีสภาพช ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ เพ่ืออ านวยความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางให้กับประชาชน

52 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองค่ิม หมู่ท่ี 1 – เช่ือมถนนสายเนินแพง หมู่ท่ี
 4 เช่ือมต่อถนนทางหลวง 331 เช่ือมต าบลวัง
เย็นและเทศบาลต าบลหัวถนน อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี

2       7,396,000 7,396,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน คสล. ซ่ึงปัจจุบันมีสภาพช ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ เพ่ืออ านวยความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางให้กับประชาชน

53 กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านเนินแพง หมู่ 4 – เช่ือมบ้านแปลงกระถิน 
เทศบาลต าบลหัวถนน อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี

2     25,786,000 25,786,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน คสล. ซ่ึงปัจจุบันมีสภาพช ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ เพ่ืออ านวยความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางให้กับประชาชน
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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  จังหวัดชลบุรี

54 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ าสายห้วยมะนาว หมู่ท่ี 4 ต าบล
ตะเคียนเต้ีย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2     36,514,000    36,514,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

55 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองหอย หมู่ 4 ต าบลตะเคียนเต้ีย อ าเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี

2     21,000,000    21,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

56 กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยชัยพรวิถี 17 หมู่ท่ี 1 (ชุมชน
หนองปรือ 4) ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี

2       9,000,000      9,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

87 กิจกรรม วางท่อระบายน้ า บริเวณบริษัท เมท
เทิลคอม จ ากัด – สะพานบ้าน ผญ.สมชาย บูรณ
เจริญกิจ  ชุมชนท่ี 9 บ้านแปลงกระถิน ต าบลหัว
ถนน อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

4       2,216,000      2,216,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

88 กิจกรรม วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบริษัท วีนิค จ ากัด – สะพานบ้าน ผญ.
สมชาย บูรณเจริญกิจ  ชุมชนท่ี 9  บ้านแปลง
กระถิน ต าบลหัวถนน อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี

4       1,443,000      1,443,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน
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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  จังหวัดชลบุรี

89 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ประปา สายทาง ชบ.ถ.82-016  (ข้างบ้านนาย
อรรถ ภู่ย้ิม) หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองขยาด อ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2       3,002,000      3,002,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

90 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านนายอ าพนธ์  แซ่โอ้ว  (ต่อจากโครงการเดิม)
 หมู่ท่ี  10 ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี

2       1,290,000      1,290,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

91 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านแหลมฟ้าผ่า – คลองอีเผือก หมู่ท่ี 8 บ้าน
ดอนกอก  ต าบลนาเริก  อ าเภอพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี

2       4,845,000      4,845,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

92 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ า ซอยอ านวยทรัพย์ ช่วงท่ี 2 หมู่
ท่ี 5 ต าบลตะเคียนเต้ีย อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

2       3,400,000      3,400,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

93 กิจกรรม ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ 7 (เดอะสตาร์) หมู่ท่ี 8 
ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

4       6,209,000      6,209,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

94 กิจกรรม ก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยขน าใน หมู่ท่ี ๕ ต าบลตะเคียนเต้ีย 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

4       1,270,000      1,270,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ชลบุรี   25/36



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  จังหวัดชลบุรี

95 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยกต้นตะเคียน -หนองแสง ชุมชนท่ี 4 หมู่ท่ี 4 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรี

2       4,271,000      4,271,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

96 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ส านักสงฆ์หนองขัน ชุมชนท่ี 10 หมู่ท่ี 10 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรี

2       5,791,000      5,791,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

97 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางมาลัย อินจันท์ - แยกเจ็ดเนิน ชุมชนท่ี 5
 หมู่ท่ี 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์
 จังหวัดชลบุรี

2       5,449,000      5,449,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

98 กิจกรรม ขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ าประปา
หมู่บ้าน บริเวณสายทางหลวง 3245 – ทล.ชบ 
3007    บ้านห้วยมะระ หมู่ท่ี 1,3 ต าบลหนอง
เสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

4       2,027,000      2,027,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

99 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
ท.604 ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

2       6,332,000      6,332,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

100 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ่อม
สร้าง) สายตลาดบ้านเฉลิมลาภ หมู่ท่ี 5  ต าบล
หนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

2       4,448,000      4,448,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน
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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  จังหวัดชลบุรี

101 กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า สายตะเคียนเต้ีย (ช่วงท่ี 
๕) หมู่ท่ี ๒ ต าบลตะเคียนเต้ีย อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี

2       9,900,000      9,900,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

โครงกำรพัฒนำเส้นทำง
คมนำคมสำยรองเช่ือมโยง
เส้นทำงคมนำคมสำยหลัก
จังหวัดชลบุรี

138,400,000 138,400,000 0 0

23 กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองโค
 - เขาพริก ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี

2     18,000,000 18,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

24 กิจกรรม ก่อสร้างและปรับปรุง ถนนสายหนอง
น้ าเต้าลอย ต าบลโป่งตามุข,หนองปลาไหล 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2       7,500,000 7,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
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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  จังหวัดชลบุรี

25 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สว่างพัฒนา - โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 9 (ช่วงท่ี1) ต าบล
คลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

2       4,500,000 4,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

26 กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยก ทล.331-บ.คลองใหญ่-บ.หนองปรือ ต าบล
หนองไผ่แก้ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

2       7,000,000 7,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

27 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
ท.403 เช่ือม ท.401 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

2     13,000,000 13,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
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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  จังหวัดชลบุรี

28 กิจกรรม ก่อสร้างถนนสายบ้านวังรี - บ้านเขาชะ
อางค์ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

2       9,500,000 9,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

29 กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
หัวหนองเช่ือมวัดต้นกระรอกตะเคียนเต้ีย หมู่ 4 
ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

2       8,900,000 8,900,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

30 กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหลุม
มะนาว - อ่างผักหนาม ต าบลพลวงทอง อ าเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

2     14,000,000 14,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
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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  จังหวัดชลบุรี

31 กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอน
กรีด ถนนสาย 3245 - ห้าแยก - บ้านแปลง 
ชุมชนท่ี 4,3,11 ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะ
จันทร์ จังหวัดชลบุรี

2     15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

32 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งศาลา - เขาศรีพระธาตุ ต าบลวัดสุวรรณ 
อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

2       9,000,000 9,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

33 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองขม หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาไหล   
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2       7,000,000 7,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
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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  จังหวัดชลบุรี

34 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองลุมพุกร่มเย็น ต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

2     15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

35 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งทรายทอง 1 ต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอบ่อ
ทอง จังหวัดชลบุรี

2     10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจร ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ
พืชผลเกษตร รองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในจังหวัดรวมท้ัง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
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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  จังหวัดชลบุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี  5 
พัฒนำคนและชุมชนให้
สังคมม่ันคง มีคุณภำพและ
ย่ังยืน ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
เพ่ือคนทุกวัยจังหวัดชลบุรี

11,301,300 11,255,400 0 45,900

17 กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตเด็กให้อยู่ในสังคม
อย่างปลอดภัย

4 1,301,300 1,301,300 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเด็กจังหวัดชลบุรี 
(จ านวน 2 รุ่น จ านวน 300 คน) และแก้ไข
ปัญหาเด็กถูกท าร้าย ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญและ
จ าเป็นเร่งด่วนของจังหวัด

48 กิจกรรม สืบสานงานศิลป์ วิถีถ่ิน วิถีชุมชน
คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดชลบุรี

4 10,000,000 9,954,100 45,900 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดงาน
สืบสานงานศิลป์ วิถีถ่ิน ประมงพ้ืนบ้าน
แสมสาร เพ่ือส่งเสริมรายได้แก่ชุมชนและ
ชาวประมง อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควร
สนับสนุน ค่าเบ้ียเล้ียงในการติดตาม
ประเมินผล วงเงิน 45,900 บาท

โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพ่ือขับเคล่ือน
โครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ

1,000,000 0 0 1,000,000

18 กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือขับเคล่ือน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

5       1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดท า
ฐานข้อมูล ซ่ึงไม่ชัดเจนในความเหมาะสมของ
การด าเนินโครงการ อีกท้ังมีลักษณะเป็น
ภารกิจปกติของหน่วยงาน
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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  จังหวัดชลบุรี

โครงกำรพัฒนำศักยภำพสู่
กำรเป็นผู้น ำเยำวชนเพ่ือลด
ปัญหำกำรกระท ำควำมผิดใน
เด็กและเยำวชน

1,007,600 0 0 1,007,600

40 กิจกรรม ผู้น าเยาวชนต้นแบบ 3       1,007,600      1,007,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เป็นการอบรมท่ีไม่ใช่
อาชีพ ความม่ันคง และประเด็นความส าคัญ
ของจังหวัด

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 6 
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดควำม
สมดุลและมีส่วนร่วมอย่ำง
ย่ังยืน

โครงกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียวแหล่งเรียนรู้ทำง
ธรรมชำติ

49,239,700 49,239,700 0 0

39 กิจกรรม ฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชายเลน และ
ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง ศูนย์
ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี

5     36,000,000 36,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
 อาคาร ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ของศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี อาทิ อาคาร
ศูนย์เผยแพร่ข้อมูล หอดูนก สะพานทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว อีกท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝ่ังของจังหวัด
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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  จังหวัดชลบุรี

58 กิจกรรม พัฒนาสถานีเพาะเล้ียงนกน้ าบางพระ 
จังหวัดชลบุรี

5     13,239,700 13,239,700 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
สถานีเพาะเล้ียงนกน้ าบางพระ ให้เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีส าคัญของ
จังหวัดชลบุรี โดยสร้างเส้นทางรอบสถานี
จ านวน 7 สาย และลานจอดรถผิวจราจรลาด
ยาง  

โครงกำรฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำ
จังหวัดชลบุรี

160,321,000 50,000,000 0 110,321,000

37 กิจกรรม ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงห้วยป่ายุบ 
ต าบลหนองไผ่แก้ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

5     25,000,000 25,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
หน้าดิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณ
ห้วยป่ายุบ

38 กิจกรรม ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมห้วยคลอง
ใหญ่ ระยะ 3 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองไผ่แก้ว อ าเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

5     25,000,000 25,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
หน้าดิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณ
ห้วยคลองใหญ่

42 กิจกรรม ท านบดินเขาบ่อทอง หมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองจรเข้ ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี

5     45,000,000    45,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มีความ
พร้อมในการด าเนินงานโครงการ (ขาดแบบ
แปลนการก่อสร้าง และ ปร.4/5) ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

ชลบุรี   34/36



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  จังหวัดชลบุรี

57 กิจกรรม ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลอง
หนองปรือ ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี

5     50,000,000    50,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

83 กิจกรรม ปรับปรุงคันคลอง สายบ้านเตาเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ท่ี 2 (ช่วงเขตติดต่อชลประทาน) 
ต าบลบ้านช้าง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

5       4,846,000      4,846,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

84 กิจกรรม ปรับปรุงสระเก็บน้ าหนองตะไกร หมู่ท่ี 
๑ ต าบลตะเคียนเต้ีย อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

5     10,000,000    10,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

85 กิจกรรม ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ท่ี 6 ต าบล
หนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

5         475,000        475,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย
อำสำสมัครพิทักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3,937,000 3,937,000 0 0

19 กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างย่ังยืน 
และปลอดภัย 

4       3,300,000 3,300,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
และเสริมสร้างเครือข่ายผู้พิทักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังและความปลอดภัยทาง
ทะเล และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์สัตว์ทะเล
มีพิษ รวมท้ังจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทางทะเล
ของจังหวัด และแก้ไขปัญหาส าคัญด้านการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด (นักท่องเท่ียวได้รับ
อันตรายจากสัตว์ทะเลมีพิษ)

ชลบุรี   35/36



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  จังหวัดชลบุรี

59 กิจกรรม ฝึกอบรมเยาวชนป้องกันไฟป่า จังหวัด
ชลบุรี

5         637,000 637,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
เยาวชน จ านวน 60 คน ในการป้องกันไฟป่า
ของจังหวัดชลบุรี เพ่ือป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
ส าคัญและเร่งด่วนของจังหวัดชลบุรี

10,000,000 10,000,000

835,795,140 415,959,100 55,864,810 363,971,230

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

รวมท้ังส้ิน
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท
      -                       -         -                       -   
      -                       -         -   5,446,080

      -                       -         -                       -   
      -                       -         -           61,797,500 
      -                       -   1           4,225,000 
      -                       -         -                       -   

1 6,404,000 4 48,721,500
      -                       -         -             4,211,200 

2         15,948,350 7         86,064,600 
      -                       -         -         125,501,400 
1             834,000 1           3,267,500 

      -                       -         -             5,242,530 
33      736,821,770 16 369,158,110 4 23,186,350 13 344,477,310 
      -           9,000,000       -           9,000,000       -                       -         -                       -   
33 745,821,770     16 378,158,110 4 23,186,350 13 344,477,310

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระยอง

หน่วย : บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้งบประมำณ

จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

        32,550,000 

1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุ
สัตว์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว

3       119,265,920 3       113,819,840 

2 พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 2 94,347,500        2

      204,978,000 

          9,484,800 

3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  สนับสนุน
การด าเนินการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้าง
นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1 4,225,000          0                     -   

4 ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 6         68,821,500 1

5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิต และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 18 432,492,350      9

รวม 6 ประเด็นการพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมท้ังหมด

6 สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยก
รรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล 3 17,669,500        

หมายเหตุ : 1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดระยอง จ านวน 367,860,100 บาท (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด)
               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่า ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการ)
               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

1           8,325,470 

ระยอง



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  
พัฒนำคุณภำพสินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตร 
ประมง ปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล ควบคู่กับกำร
พัฒนำไปสู่เกษตรอุตสำหกรรม
และกำรท่องเท่ียว

โครงกำรท่ี 1 โครงกำรส่งเสริม
กำรผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ
 จังหวัดระยอง

2,022,920 1,994,840 0 28,080

1 1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดระยอง 2 2,022,920       1,994,840                  28,080 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ซ่ึงได้รับประโยชน์กว่า
 400 ราย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสนับสนุนค่าเบ้ีย
เล้ียง วงเงิน 28,080 บาท

โครงกำรท่ี 2 โครงกำรส่งเสริม
และฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์น  ำใน
แหล่งประมงพื นท่ีจังหวัดระยอง

1,873,000 1,825,000 0 48,000

10 1. เพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติจังหวัด
ระยอง

5 1,873,000 1,825,000          48,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมผลผลิต
สัตว์น้้า (กุ้งก้ามกราม) ในอ่างเก็บน้้า ซ่ึงเป็น
แหล่งน้้าในแบบปิด  อย่างไรก็ตาม ไม่ควร
สนับสนุนค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีในการจัดเก็บ
ข้อมูลผลการจับสัตว์น้้า วงเงิน 48,000 บาท

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดระยอง

ระยอง   1/32



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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 3 โครงกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
จัดกำรน  ำภำคกำรเกษตร
จังหวัดระยอง

115,370,000 110,000,000 0 5,370,000

15 1. ก่อสร้างระบบท่อส่งน ้าต้าบลกระแสบน อ้าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

2 50,000,000 50,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้้าในการท้าการเกษตร 
โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 250 ครัวเรือน หรือ 2,000 ไร่

33 2. ก่อสร้างฝายน ้าล้นบ้านสินสังวาลย์ร่วมใจ หมู่ท่ี 4
 ต้าบลสองสลึง อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2 30,000,000 30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้้าในการท้าการเกษตร 
โดยมีเกษตรกรในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 220 
ครัวเรือน หรือ 1,400 ไร่

38 3. ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าบ้านมาบสองสลึง หมู่ท่ี 9
 ต้าบลบางบุตร อ้าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

2 30,000,000 30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างแหล่ง
กักเก็บน้้าส้าหรับใช้เพ่ืออุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยมีประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน์ 200 ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก 
100 ไร่

77 4. ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองนาตาอ้อง หมู่ท่ี 7 
ต้าบลส้านักท้อน อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

2 2,800,000      2,800,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ระยอง   2/32



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 จังหวัดระยอง

78 5. ก่อสร้างปรับปรุงดาดคอนกรีตฝายวัดชากหมาก 
หมู่ท่ี 2 ต้าบลส้านักท้อน อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง

2 2,570,000      2,570,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 พัฒนำ
ศักยภำพกำรท่องเท่ียวให้
เติบโตควบคู่กับภำคกำรเกษตร
และภำคอุตสำหกรรมอย่ำงมี
คุณภำพและย่ังยืน

โครงกำรท่ี 4 โครงกำรส่งเสริม
กำรตลำดและประชำสัมพันธ์
กำรท่องเท่ียวจังหวัดระยอง

37,500,000 22,750,000 0 14,750,000

5 1. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดระยอง 2        5,000,000      5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

2 2. ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง 2 23,500,000 16,450,000      7,050,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจังหวัด อย่างไรก็ตาม ไม่เห็น
ควรสนับสนุนในงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีใช้
งบประมาณค่อนข้างมาก และค่าถ้วยรางวัล 
วงเงิน 7,050,000 บาท

3 3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง 2        9,000,000          6,300,000      2,700,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจังหวัด อย่างไรก็ตาม ไม่เห็น
ควรสนับสนุน ค่าจ้างเหมาจัดงานและ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีใช้งบประมาณ
ค่อนข้างมาก วงเงิน 2,700,000 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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 5 โครงกำรก่อสร้ำง
และพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
ด้ำนกำรบริกำรท่องเท่ียวให้ได้
มำตรฐำน

56,847,500 9,800,000 0 47,047,500

34 1. ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์และบอกทางแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของจังหวัดระยอง

2 9,800,000 9,800,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดและท้า
ให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปยังสถานท่ี
ท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง

17 2. ก่อสร้างแพทางเดินลอยน ้าจากฝ่ังไปเกาะขี ปลา 
ต้าบลกร้่า อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2 30,000,000 30,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด้าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

62 3. ปรับปรุงตลาดกลางผลไม้ตะพงและตลาดสด
พื นบ้าน หมู่ท่ี 12 ต้าบลตะพง อ้าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

2 2,817,500 2,817,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการต่อเติม
ตลาดกลางผลไม้และตลาดสดพ้ืนบ้านท่ีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลตะพง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ. กรณีเป็นการปรับปรุงอาคารสถานท่ีท่ีอยู่
ในความดูแลของหน่วยงาน (อบต.) และโครงการ
ไม่เป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน (อ้าเภอ)
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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 จังหวัดระยอง

93 4. ก่อสร้างลานวัฒนธรรมเทศบาลต้าบลกองดิน หมู่
ท่ี 3 ต้าบลกองดิน อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2 1,329,000 1,329,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

94 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียว บ้านกองดิน หมู่ท่ี 2 ต้าบลกองดิน อ้าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

2 1,751,000 1,751,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

97 6. ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บ้านบ่อ
ทอง หมู่ท่ี 5 ต้าบลสองสลึง อ้าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

2       10,150,000     10,150,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

96 7. ส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นวัตวิถี
บ้านกองดิน (แพท่องเท่ียวธรรมชาติ) หมู่ท่ี 2 ต้าบล
กองดิน อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2        1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน
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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 จังหวัดระยอง

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3  
พัฒนำภำคอุตสำหกรรมเข้ำสู่
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรท่ีมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ
กำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำง
สร้ำงสรรค์ รองรับเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก

โครงกำรท่ี 6 โครงกำรเพ่ิม
ศักยภำพขีดควำมสำมำรถ
ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กและ
ขนำดย่อม

4,225,000 0 0 4,225,000

49 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
SMEs จังหวัดระยอง รองรับ EEC

2 2,105,000 2,105,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมส่วน
ใหญ่ของโครงการเป็นการด้าเนินการในลักษณะ
จ้างผู้เช่ียวชาญในการจัดท้าระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์หรือบริหารการตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs 2,000,000 บาท ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. กรณีการจ้างท่ี
ปรึกษา

47 2. เสริมสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) เป็น Smart SMEs รองรับ
การพัฒนา EEC และ Thailand 4.0

2 2,120,000 2,120,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมส่วน
ใหญ่ของโครงการเป็นการด้าเนินการในลักษณะ
จ้างเหมาผู้เช่ียวชาญในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาเป็น Smart SMEs (2,000,000 บาท)
 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. กรณีการ
จ้างท่ีปรึกษา
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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 จังหวัดระยอง

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4  
ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนำ 
กำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม บนพื นฐำนของ
กำรมีส่วนร่วม

โครงกำรท่ี 7 โครงกำรบริหำร
จัดกำรขยะในจังหวัดระยอง
อย่ำงถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล

      9,000,000 0       6,404,000     2,596,000

58 1. บริหารจัดการขยะทะเลและปากแม่น ้าแบบมีส่วน
ร่วม

5        8,000,000        6,404,000      1,596,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อย่างไรก็ตาม 
ไม่ควรสนับสนุน ค่าจ้างเหมาจัดท้าถุงผ้า วงเงิน 
1,500,000 บาท (ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ. กรณีซ้ือวัสดุเพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชน
โดยตรง) และค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี วงเงิน 
96,000 บาท

7 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง 
จังหวัดระยอง

5        1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากโครงการมีการ
ฝึกอบรม ดูงาน และมีการแจกจ่ายกระเป๋าผ้า 
160,000 บาท ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ. กรณีต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับ
การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และกรณีซ้ือวัสดุเพ่ือ
แจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง
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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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 8 โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำพลังงำนทดแทน
เพ่ือกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
อย่ำงย่ังยืน

596,000 0 0 596,000

54 1. พลังงานของพ่อสารต่อชีวิตพอเพียง ภายใต้
แนวคิดโรงเรียนต้นแบบพลังงานในฝัน

3           596,000         596,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน

โครงกำรท่ี 9 โครงกำรอนุรักษ์
 ฟ้ืนฟูทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝ่ังเพ่ือกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงเหมำะสม

    11,100,000         9,484,800 0     1,615,200

6 1. เพ่ิมแหล่งทรัพยากรสัตว์น ้าและป้องกันการสร้าง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเล

5        9,600,000          9,484,800         115,200 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสัตว์น้้าและแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
การท้ิงสมอเรือในแนวปะการัง อย่างไรก็ตาม ไม่
เห็นควรสนับสนุนค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี วงเงิน 
115,200 บาท

53 2. การใช้หลักรุกขกรรมบ้ารุงรักษาต้นสนทะเลแนว
ชายหาดสวนสน

5        1,500,000      1,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นการบ้ารุงรักษาต้นสนทะเลในพ้ืนท่ีสวน
พฤกษศาสตร์บ้านเพ ซ่ึงมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

ระยอง   8/32



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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 10 โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)

      3,155,500 0 0     3,155,500

51 1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติพื นท่ีชุ่มน ้า สวน
พฤกษศาสตร์ระยอง

5 1,500,000 1,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างเหมา
เพาะขยายพันธ์ุไม้เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชน 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. กรณีซ้ือ
วัสดุเพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง

52 2. ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และน ้า

5 655,500 655,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นการเพาะช้าหญ้าแฝกและป้ายประชาสัมพันธ์
เพ่ือแจกกล้าหญ้าแฝก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.. กรณีซ้ือวัสดุเพ่ือแจกจ่ายแก่
ประชาชนโดยตรง

57 3. อนุรักษ์พืชอาหารปลอดภัยในเขตชุมชนท้องถ่ิน
จังหวัดระยอง

5 1,000,000 1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอนุรักษ์
พืชอาหารท้องถ่ิน ซ่ึงมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน
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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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 11 โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

3,070,000 0 0 3,070,000

13 1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

5 3,070,000 3,070,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปลูกป่า
ชายเลนและให้ความรู้ด้านรุกขกร ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

โครงกำรท่ี 12 โครงกำรฟ้ืนฟู
และเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำ และ
แก้ไขปัญหำน  ำเสีย

    41,900,000 0 0   41,900,000

16 1. ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบนพื นท่ีเกาะเสม็ด 
บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดท่ี 2 ต้าบลเพ อ้าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

5       19,900,000     19,900,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากพ้ืนท่ีด้าเนิน
โครงการเป็นท่ีราชพัสดุซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมธนารักษ์ ซ่ึงขาดรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาโครงการ คือ หนังสือการ
อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุ

24 2. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบท่อ
ระบายน ้าฝนและน ้าเสีย บริเวณหน้าด่านอุทยานเขา
แหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ต้าบลเพ อ้าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

5 22,000,000 22,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีบางส่วน
อยู่บริเวณเขตอุทยานเขาแหลมหญ้า ซ่ึงขาด
รายละเอียดประกอบการพิจารณาโครงการ คือ 
หนังสือการอนุญาตให้ด้าเนินการจากกรม
อุทยานฯ
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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 จังหวัดระยอง

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 
เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำร
ด ำรงชีวิต และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรท่ี 13 โครงกำร
เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำร
ด ำรงชีวิต และพัฒนำคนเพ่ือ
รองรับกำรเปล่ียนแปลง

5,574,200 2,536,000 0 3,038,200

60 1. สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และ
ลดความเล่ือมล ้าในสังคมระยอง

3 1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจ
ประจ้าของหน่วยงาน และในกิจกรรมท่ี 3 ผลิต
ส่ือประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้าบล
 224,000 บาท เน่ืองจากเป็นการประชาสัมพันธ์
บทบาทภารกิจของส้านักงานยุติธรรมจังหวัดซ่ึง
ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. กรณีซ้ือวัสดุ
เพ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

46 2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
 NUMBER ONE จังหวัดระยอง

3 2,536,000 2,536,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาระบบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของจังหวัด

55 3. สร้างสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ (Happy 
Family)

3        2,038,200      2,038,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการสร้างสัมพันธภาพและความอบอุ่น
ในครอบครัว ซ่ึงมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน
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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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 14 โครงกำร
ส่งเสริม พัฒนำ และสร้ำง
สุขภำพอนำมัยท่ีดีให้กับ
ประชำชน

      6,173,150 0       5,948,350        224,800

50 1. ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
จังหวัดระยอง

2        6,173,150        5,948,350         224,800 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาและสร้างความปลอดภัยด้าน
อาหารให้ประชาชนในจังหวัด อย่างไรก็ตาม ไม่
เห็นควรสนับสนุน ค่าจ้างเหมาในการติดตาม
และประเมินผล วงเงิน 100,000 บาท และค่า
เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี วงเงิน 124,800 บาท

โครงกำรท่ี 15 โครงกำร
ส่งเสริมแนวทำงกำรด ำรงชีวิต
ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3,714,500 0 0 3,714,500

11 1. ส่งเสริมการด้ารงวิถีชีวิตหมู่บ้านคนรักช้าง 
จังหวัดระยอง

3        3,714,500      3,714,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมมี
รายการวัสดุส่งเสริมอาชีพท่ียังขาดความชัดเจน 
ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นวัสดุประเภทใดจ้านวน
มาก เน่ืองจากต้องท้าประชาคมก่อน 29 
หมู่บ้านๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 1,450,000 
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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 16 โครงกำรอนุรักษ์
 ฟ้ืนฟู และพัฒนำภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมของ
จังหวัดระยอง

9,210,000 0 0 9,210,000

8 1. เสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุสร้างอัตลักษณ์
จังหวัดระยอง

2        2,910,000      2,910,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมยังมี
กลุ่มเป้าหมายผู้เป็นภูมิปัญญาผู้สุงอายุ  
(โครงการมีกิจกรรมคัดเลือกก่อน) และ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
ยังขาดความชัดเจนว่าจะพัฒนาผู้สูงอายุสู่อัต
ลักษณ์ท่ีทรงคุณค่าได้อย่างไร

48 2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP สู่อัตลักษณ์จังหวัด
ระยอง (OTOP To 4DNA)

3        6,300,000      6,300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมส่วน
ใหญ่ของโครงการเป็นการด้าเนินการในลักษณะ
จ้างผู้เช่ียวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  40 
ผลิตภัณฑ์ 4,000,000 บาท ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. กรณีการจ้างท่ีปรึกษา และ
กิจกรรมสร้างคุณค่า (งานแสดงและจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์) 2,016,000 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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 17 โครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
ม่ันคงและปลอดภัยให้กับชุมชน

1,751,000 0 0 1,751,000

12 1. ปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร 3        1,751,000      1,751,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้ถนนท่ีถูกต้องและลดอัตราการ
สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

โครงกำรท่ี 18  โครงกำร
ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร
รักษำควำมปลอดภัยในจังหวัด
ระยองให้มีประสิทธิภำพ

10,000,000 0 10,000,000 0

35 1.  พัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย
และให้บริการประชาชน

2       10,000,000       10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ีและ
นักท่องเท่ียว (CCTV)

ระยอง   14/32



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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 19 โครงกำรสร้ำง
แหล่งกักเก็บน  ำเพ่ือป้องกัน 
แก้ไขปัญหำน  ำท่วมและภัยแล้ง

30,000,000 30,000,000 0 0

14 1. แก้ไขปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
(คลองทับมา) (ระยะท่ี 5) ต้าบลเชิงเนิน อ้าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

2 30,000,000 30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้้าในคลองทับมาและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมในช่วงฤดูฝน โดยมีประชาชน
ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับประโยชน์ 1,500 ครัวเรือน สถาน
ประกอบการ 20 แห่ง

โครงกำรท่ี 20 โครงกำรแก้ไข
ปัญหำจุดเส่ียงอันตรำยเพ่ือ
ป้องกันและลดอุบัติภัยทำงถนน
ในจังหวัดระยอง

    74,500,000       74,500,000 0 0

37 1. ก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนบริเวณส่ีแยกเพ่ือความ
ปลอดภัย ถนนสาย รย.4005 แยกทางหลวง
หมายเลข 3377 – บ้านชุมแสง อ้าเภอเขาชะเมา
และอ้าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2 9,500,000 9,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันและ
ลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนและสร้างความ
ปลอดภัยและความเช่ือม่ันให้กับประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

19 2. ปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนสาย รย.4038 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3139 – บ.มาบจันทร์ อ้าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 25,000,000 25,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ้านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและสร้างความ
ปลอดภัยและความเช่ือม่ันให้กับประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

ระยอง   15/32



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 จังหวัดระยอง

41 3. ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 
รย.5037 บ.หนองสนม – บ.เชิงเนิน (ถนนสาย 2) 
อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2       40,000,000         40,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ้านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและสร้างความ
ปลอดภัยและความเช่ือม่ันให้กับประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

โครงกำรท่ี 21 โครงกำรพัฒนำ
สำธำรณูปโภคด้ำนไฟฟ้ำ เพ่ือ
คุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน

    30,735,900       24,999,000 0     5,736,900

23 1.  ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 344
 ตอน คลองเขต – ยุบชงโค ช่วง กม.ท่ี 62+600 - 
67+940 (เป็นช่วงๆ) (หมู่บ้านคลองเขต) ต้าบลป่า
ยุบใน อ้าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2 9,999,000 9,999,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ้านวย
ความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร
บนท้องถนน

25 2. ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย รย.5059 แยก 
ทช.รย.4058 - บ้านบึงตาต้า อ้าเภอบ้านค่ายและ
อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

2       10,000,000         10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ้านวย
ความสะดวกในการเดินทางและขนถ่ายสินค้า
เกษตรกรรม และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร
บนท้องถนน

26 3. ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย รย.3025 แยก 
ทล.344 – ถ ้าเขาลอย อ้าเภอวังจันทร์และอ้าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง

2        5,000,000          5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ้านวย
ความสะดวกในการเดินทางและขนถ่ายสินค้าทาง
เกษตรกรรม และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร
บนท้องถนน

ระยอง   16/32



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 จังหวัดระยอง

80 4. ติดตั งโคมไฟฟ้าก่ิงเด่ียว สายหินสามชั น หมู่ท่ี 7 
ต้าบลส้านักท้อน อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

2        4,819,000      4,819,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

95 5. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายเขาผักกูด - เขาวง
เวียน หมู่ท่ี 6 ต้าบลกระแสบน อ้าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

2           917,900         917,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

โครงกำรท่ี 22 โครงกำร
ป้องกันกำรกัดเซำะและกำร
ระบำยน  ำ

2,589,000 0 0 2,589,000

63 1. ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพักและ
ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะเฉด - 
หาดใหญ่ ซอย 2 หมู่ท่ี 3 ต้าบลกะเฉด อ้าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

2        2,589,000      2,589,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ระยอง   17/32



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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 23 โครงกำรพัฒนำ
ระบบประปำเพ่ือแก้ไขกำรขำด
แคลนน  ำเพ่ืออุปโภคบริโภค

43,974,500 18,393,000 0 25,581,500

27 1. วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บริเวณซอยข้างวัด
หนองผักหนาม หมู่ท่ี 2 ต้าบลมาบข่า อ้าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง

2 1,896,000 1,896,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนน้้าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดย
มีประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 1,962 คน 
หรือ 1,169 ครัวเรือน

32 2. วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บริเวณถนนสาย
กลางหมู่บ้านหนองบอน หมู่ท่ี 4 ต้าบลนิคมพัฒนา 
อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

2 1,720,000 1,720,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนน้้าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดย
มีประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 2,518 คน 
หรือ 2,309 ครัวเรือน

42 3. วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บริเวณถนนนิคมสาย
 9 หมู่ท่ี 3 ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง

2 1,897,000 1,897,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนน้้าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดย
มีประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 1,773 คน 
หรือ 1,238 ครัวเรือน

28 4. วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บริเวณถนนเทศบาล
 58/4 เช่ือมถนนเทศบาล 64/2 หมู่ท่ี 1 ต้าบลบ้าน
ฉาง อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

2 1,796,000 1,796,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนน้้าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดย
มีประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 519 คน หรือ
 324 ครัวเรือน

ระยอง   18/32



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 จังหวัดระยอง

43 5. วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บริเวณซอยมาบข่า -
 เนินพะยอม หมู่ท่ี 4 ต้าบลมาบข่า อ้าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง

2 1,961,000 1,961,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนน้้าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดย
มีประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 1,352 คน 
หรือ 782 ครัวเรือน

44 6. วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บริเวณถนนสาย 15
 หมู่ท่ี 7 ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง

2 1,986,000 1,986,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนน้้าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดย
มีประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 940 คน หรือ
 395 ครัวเรือน

29 7. วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บริเวณถนนสาย 22
 – วังประดู่ ต้าบลแม่น ้าคู้ อ้าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง

2 1,985,000 1,985,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนน้้าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดย
มีประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 1,002 คน 
หรือ 523 ครัวเรือน

30 8. วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บริเวณถนนสายบ่อ
ปลาเช่ือม ถนนหัวน ้าตก หมู่บ้านแกลลอร่ีฮิลล์ 
ต้าบลมาบตาพุด อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2        1,507,000          1,507,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนน้้าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดย
มีประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 2,526 คน 
หรือ 2,950 ครัวเรือน

31 9. วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บริเวณซอยสิน
ประเสริฐ เช่ือมซอยหนองหว้า ต้าบลห้วยโป่ง อ้าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 1,788,000 1,788,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนน้้าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภคโดย
มีประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 2,526 คน 
หรือ 2,950 ครัวเรือน
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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 จังหวัดระยอง

39 10. วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บริเวณซอยโรตาร่ี
 – ซอยเทศบาล 29 ต้าบลส้านักท้อน อ้าเภอบ้าน
ฉาง จังหวัดระยอง

2 1,857,000 1,857,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนน้้าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดย
มีประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 788 คน หรือ
 360 ครัวเรือน

67 11. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่มาก บ้านท่าเสา หมู่ท่ี 4 ต้าบลหนองบัว 
อ้าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

2 5,000,000 5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

87 12. ปรับปรุงสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า หมู่ท่ี 1 บ้าน
หนองน ้าขาว ต้าบลทางเกวียน อ้าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

2 4,139,000      4,139,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

88 13. ก่อสร้างระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 6
 และหมู่ท่ี 7ต้าบลกระแสบน อ้าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

2 1,598,500      1,598,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

89 14. เจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 12 ต้าบลกระแส
บน อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2 1,346,000      1,346,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

90 15. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ท่ี 
8 ต้าบลสองสลึง อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2 4,174,000 4,174,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน
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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 จังหวัดระยอง

91 16. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ท่ี 
5 ต้าบลสองสลึง อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2        4,174,000      4,174,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

92 17. ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หมู่ท่ี 2 ต้าบลสองสลึง อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2        5,150,000      5,150,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

โครงกำรท่ี 24 โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนคมนำคม
เพ่ือบริกำรประชำชนอย่ำง
ท่ัวถึงในอ ำเภอเมืองระยอง

      9,990,000         9,990,000 0 0

18 1. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน้ากลับมา
ใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง – กะ
เฉด ช่วง กม.ท่ี 226+015 - 227+055 (หมู่บ้าน
ปลวกเกตุ และพัน ร.7) ต้าบลเชิงเนินและต้าบล
ตะพง อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2        9,990,000          9,990,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม และลดผลกระทบต่อการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
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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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 25 โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนคมนำคม
เพ่ือบริกำรประชำชนอย่ำง
ท่ัวถึงในอ ำเภอแกลง

28,982,000 9,940,000 0 19,042,000

21 1. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน้ากลับมา
ใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด – นา
ยายอาม ช่วง กม.ท่ี 262+435 - 263+500 (หมู่บ้าน
เขาชากกรูด) ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

2        9,940,000          9,940,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ้านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและสร้างความ
ปลอดภัยและความเช่ือม่ันให้กับประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

81 2. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ชาวสวน 2 หมู่ท่ี 4 ต้าบลชากโดน อ้าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

2 1,169,000      1,169,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

82 3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองหงส์ 2 หมู่ท่ี 2 ต้าบลชากโดน อ้าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

2        1,847,000      1,847,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

83 4. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองน ้าขุ่น – หนองรี ซอย 3 หมู่ท่ี 11 ต้าบลวังหว้า
 อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2        3,900,000      3,900,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน
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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 จังหวัดระยอง

84 5. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เนินไม้หอม - หนองเสม็ด หมู่ท่ี 10 ต้าบลกระแสบน
 อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2        3,464,000      3,464,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

85 6. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีน (CAPE
 SEAL) สายบ้านป้าแจ๊ส - เขายางแดง หมู่ท่ี 6 
ต้าบลกระแสบน อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2        3,009,000      3,009,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

86 7. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง
ยาง - ส้านักยาง ซอย 1 หมู่ท่ี 6 ต้าบลบ้านนา 
อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง

2        5,653,000      5,653,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

โครงกำรท่ี 26 โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนคมนำคม
เพ่ือบริกำรประชำชนอย่ำง
ท่ัวถึงในอ ำเภอบ้ำนค่ำย

    61,808,000         9,970,000 0   51,838,000

22 1. บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 
3574 ตอน เขาคันทรง – บ้านค่าย ช่วง กม.ท่ี 
41+530 - 42+190 (หมู่บ้านบางบุตร) ต้าบลบาง
บุตร อ้าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

2        9,970,000          9,970,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ้านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและสร้างความ
ปลอดภัยและความเช่ือม่ันให้กับประชาชนและ
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

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดระยอง

64 2. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน ้า สายหนองซิมสิว - หินโค่ง หมู่ท่ี 1 
ต้าบลหนองบัว อ้าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

2        7,780,000      7,780,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

65 3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ไทยด้า - ชายเขา หมู่ท่ี 7 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง

2       11,000,000     11,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

66 4. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยคนดี หมู่ท่ี 7 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง

2       12,790,000     12,790,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

68 5. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แถวเนิน - หนองจ้ารุง หมู่ท่ี 3 ต้าบลบางบุตร 
อ้าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

2       11,746,000     11,746,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

69 6. ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายโขดกลาง – ชากไผ่ หมู่ท่ี 3 ต้าบล
บางบุตร อ้าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

2        8,522,000      8,522,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ระยอง   24/32



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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 27 โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนคมนำคม
เพ่ือบริกำรประชำชนอย่ำง
ท่ัวถึงในอ ำเภอปลวกแดง

44,690,000 24,650,000 0 20,040,000

20 1. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน้ากลับมา
ใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บ
น ้าหนองปลาไหล – หนองเสือช้าง ช่วง กม.ท่ี 
13+780 - 15+025 (หมู่บ้านเขาน้อย) ต้าบลตาสิทธ์ิ
 อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

2        9,980,000          9,980,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ้านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและสร้างความ
ปลอดภัยและความเช่ือม่ันให้กับประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

36 2. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน้ากลับมา
ใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บ
น ้าหนองปลาไหล – หนองเสือช้าง ช่วง กม.ท่ี 
12+022 - 12+600 (หมู่บ้านเขาน้อย) ต้าบลตาสิทธ์ิ
 อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

2        4,720,000          4,720,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ้านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและสร้างความ
ปลอดภัยและความเช่ือม่ันให้กับประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

40 3. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน้ากลับมา
ใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขา
คันทรง – บ้านค่าย ช่วง กม.ท่ี 16+025 - 17+235 
(หมู่บ้านพงล้าดวน) ต้าบลละหาร อ้าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

2        9,950,000          9,950,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ้านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและสร้างความ
ปลอดภัยและความเช่ือม่ันให้กับประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

ระยอง   25/32



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 จังหวัดระยอง

104 4. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง
แขยง - ครัวนายแดง หมู่ท่ี 5 ต้าบลปลวกแดง 
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 1 ต้าบลตาสิทธ์ิ อ้าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

2       10,640,000     10,640,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

105 5. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เจ็ดโกรก - รอบอ่าง หมู่ท่ี 5 ต้าบลปลวกแดง 
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 1 ต้าบลตาสิทธ์ิ อ้าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

2        9,400,000      9,400,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

โครงกำรท่ี 28 โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนคมนำคม
เพ่ือบริกำรประชำชนอย่ำง
ท่ัวถึงในอ ำเภอบ้ำนฉำง

      9,772,000 0 0     9,772,000

79 1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบาย
น ้าชนิดเหล่ียม สายนาตาอ้อง หมู่ท่ี 7 ต้าบลส้านัก
ท้อน อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

2        9,772,000      9,772,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ระยอง   26/32



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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 29 โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนคมนำคม
เพ่ือบริกำรประชำชนอย่ำง
ท่ัวถึง ในอ ำเภอวังจันทร์

    42,200,100 0 0   42,200,100

70 1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ต้นกร่าง หมู่ท่ี 5 ต้าบลวังจันทร์ อ้าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง

2        2,720,000      2,720,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

71 2. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน รย.ถ.52003 สายพลงตาเอ่ียม - 
หนองหอย หมู่ท่ี 3,5 ต้าบลพลงตาเอ่ียม อ้าเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง

2        8,599,700      8,599,700 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

72 3. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน รย.ถ.52019 สายหนองเขิน – 
กระท้อนหวาน หมู่ท่ี 5 ต้าบลพลงตาเอ่ียม อ้าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง

2 3,156,000      3,156,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

73 4. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองจ้ากา – ชุมนุมตาเชย หมู่ท่ี 4 ต้าบลพลงตา
เอ่ียม อ้าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2        2,486,400      2,486,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ระยอง   27/32



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 จังหวัดระยอง

74 5. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลอง 18 - ไร่ก้านันฮัว หมู่ท่ี 3 ต้าบลป่ายุบใน 
อ้าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2       11,061,000     11,061,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

75 6. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
เจ้าแม่กวนอิม-ชุมนุมใน-หน้าวัดคลองเขต หมู่ท่ี 6 
ต้าบลป่ายุบใน อ้าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2 7,080,000      7,080,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

76 7. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
มาบจันทร์ หมู่ท่ี 2 ต้าบลชุมแสง อ้าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง

2        7,097,000      7,097,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

โครงกำรท่ี 30 โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนคมนำคม
เพ่ือบริกำรประชำชนอย่ำง
ท่ัวถึงในอ ำเภอเขำชะเมำ

    16,828,000 0 0   16,828,000

98 1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
ศึกษากิจ หมู่ท่ี 1 ต้าบลเขาน้อย อ้าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง

2        2,966,000      2,966,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ระยอง   28/32



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 จังหวัดระยอง

99 2. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
รักษาพงษ์ หมู่ท่ี 1 ต้าบลเขาน้อย อ้าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง

2        1,996,000      1,996,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

100 3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
น ้าทิพย์ หมู่ท่ี 2 บ้านมะเด่ือ ต้าบลเขาน้อย อ้าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง

2        2,966,000      2,966,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

101 4. ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
เขาน้อย-เขาไผ่ หมู่ท่ี 3 บ้านเขาน้อย ต้าบลเขาน้อย
 อ้าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

2 2,966,000      2,966,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

102 5. ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
เก้าห้อง - บ้านกิมล้ง หมู่ท่ี 4 บ้านคลองยาง ต้าบล
เขาน้อย อ้าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

2        2,966,000      2,966,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

103 6. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เลียบคลองโพล้ - ตะขบ หมู่ท่ี 5 บ้านตะขบ ต้าบล
เขาน้อย อ้าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

2 2,968,000      2,968,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ระยอง   29/32



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 จังหวัดระยอง

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 6  สร้ำง
ควำมเข้มแข็ง และเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของภำคพำณิชย
กรรม และภำคกำรบริกำรสู่
กำรแข่งขันในระดับสำกล

โครงกำรท่ี 31  โครงกำร
พัฒนำและส่งเสริมช่องทำง
กระจำยสินค้ำและบริกำรของ
จังหวัดระยอง

      8,350,000         8,325,470                 -           24,530

9 1. มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง 2        2,500,000          2,495,000            5,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
ช่องทางการจ้าหน่ายอาหาร เพ่ิมรายได้ให้กับผู้
จ้าหน่ายและผู้ประกอบการและกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัด อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นควร
สนับสนุนค่าจัดท้าประเมินผลการด้าเนินโครงการ
 วงเงิน 5,000 บาท

45 2. ยกระดับ SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 2        1,050,000          1,030,470          19,530 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SME/Biz
 Club/OTOP อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นควร
สนับสนุน ค่าบริหารจัดการ (แบบสอบถาม สรุป
ประเมินผล) วงเงิน 13,140 บาท และ ค่าเบ้ีย
เล้ียงเจ้าหน้าท่ี วงเงิน  6,390 บาท

ระยอง   30/32



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 จังหวัดระยอง

4 3. OTOP ระยองก้าวใหม่ ขับเคล่ือนไทยไปด้วยกัน 2 4,800,000 4,800,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดของสินค้า OTOP และช่วยให้
กลุ่มผู้ผลิต/จ้าหน่ายและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

โครงกำรท่ี 32 โครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
(EEC)

6,052,000 0 834,000 5,218,000

56 1. ส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งเพ่ือรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

3        5,168,000      5,168,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก กิจกรรมส่วน
ใหญ่เป็นการสนับสนุนวัสดุส่งเสริมอาชีพให้แก่
หมู่บ้านท่ีผ่านการคัดเลือก ซ่ึงขาดความชัดเจนว่า
เป็นวัสดุอะไรและไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ. กรณีซ้ือวัสดุเพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชน
โดยตรง

59 2. ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะความรู้ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นก้าลังส้าคัญใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื นท่ี EEC

3           884,000           834,000          50,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเตรียม
ความพร้อมแก่เยาวชนในการเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายและกระตุ้นความ
สนใจในการศึกษาต่อในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่า
เอกสารรายงานผล วงเงิน 50,000 บาท

ระยอง   31/32



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 จังหวัดระยอง

โครงกำรท่ี 33 โครงกำร
ประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำร
รับรู้กำรพัฒนำในพื นท่ีจังหวัด
ระยอง

3,267,500 0 0 3,267,500

61 1. เสริมสร้างการรับรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 (EEC) จังหวัดระยอง

3        3,267,500      3,267,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างการ
รับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ EEC 
ให้ประชาชนรับทราบ ซ่ึงควรขอรับการสนับสนุน
จาก EEC

9,000,000 9,000,000

745,821,770 378,158,110 23,186,350 344,477,310

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั งสิ น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

        -                          -   1              3,000,000 

        -                          -   -           101,511,900 

        -                          -   1              6,725,000 
        -                          -           -                3,761,100 
        -                          -   - -

        -                          -   -              2,153,000 

        -                          -   1              1,119,800 

        -               70,816,900         -                5,215,100 

        -                          -   2              2,660,300 

        -                          -           -                3,126,200 

15          473,148,900 10          273,059,600        -             70,816,900 5          129,272,400 

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

15 482,148,900         10 282,059,600                 -   70,816,900          5 129,272,400         

          154,874,400 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

หน่วย : บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้งบประมำณ

จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

1 พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิช
ยกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2           259,386,300 1

            46,493,300 

2 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริการด้าน การท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและ
มีอัตลักษณ์ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน

2 31,284,100            1             20,798,000 

3 พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล 3 48,646,300            3

            32,989,400 

5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน

4 23,691,000            2

4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างท่ัวถึง

4 110,141,200          3

รวม  5  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

หมายเหตุ :  1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน 273,059,600 บาท (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด)
               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด)
               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

            17,904,500 

ฉะเชิงเทรำ



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 
พัฒนำศักยภำพกำรผลิตกำร
บริหำรจัดกำร 
ภำคอุตสำหกรรมและพำณิช
ยกรรม ให้มีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันและเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม

โครงกำรท่ี 1 โครงกำร
พัฒนำระบบโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนเพ่ือรองรับ
ภำคอุตสำหกรรมและพำณิช
ยกรรม

256,386,300 154,874,400 0   101,511,900 

1 วางท่อประปาบริเวณส่ีแยกบางคล้า ถึงทางเข้า
วัดใหม่ทุ่งรวงทอง หมู่ 5 ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอ
ราขสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 12,469,000      12,469,000      เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 8,000 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 50 
ครัวเรือน

2  วางท่อประปาบริเวณแยกถนน 331 ถึงบ้าน
ห้วยหิน ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 7,601,000       7,601,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 6,582 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 10 
ครัวเรือน

3 วางท่อประปาบริเวณสถานีแปลงยาว - สถานีทุ่ง
สะเดา ต าบลแปลงยาว และต าบลวังเย็น อ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 22,216,400      22,216,400      เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 7,900 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 150 
ครัวเรือน

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ฉะเชิงเทรำ   1/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

4 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา บริเวณซอย
เกษมราษฎร์พัฒนา 3 ต าบลบางเตย ถึง หมู่ 7 
ต าบลบางกะไห ต าบลบางเตย ถึง ต าบลบางกะ
ไห อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 2,903,000       2,903,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 5,596 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 60 
ครัวเรือน

5 วางท่อประปา บริเวณแยกถนน 304  ถึงถนน
เลียบคลองชลประทาน ต าบลหนองแหน  
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 7,116,000       7,116,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 5,385 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 10 
ครัวเรือน

6 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา บริเวณ
สหกรณ์บ้านม่ันคงผีขุด หมู่ท่ี 16 ต าบลบางปะกง
 อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 1,178,000       1,178,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,807 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 483 ราย

7 วางท่อประปา บริเวณหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 12 
ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน  าเปรี ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 1,315,000 1,315,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,430 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 50 
ครัวเรือน

8 วางท่อประปาบริเวณซอย 3 หมู่ 4 ต าบลคลอง
เข่ือน อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 1,906,000 1,906,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,340 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 30 
ครัวเรือน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

9 วางท่อประปา บริเวณซอยวะกับ 1 หมู่ 5 ต าบล
ดอนฉิมพลี อ าเภอบางน  าเปรี ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 1,228,000 1,228,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,980 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 60 
ครัวเรือน

10 วางท่อประปา บริเวณต าบลก้อนแก้ว หมู่ 6 ถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแก้ว ต าบล
ก้อนแก้ว อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 529,000 529,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 575 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 30 ครัวเรือน

11 วางท่อประปาบริเวณ ถนนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
 ข้ามสะพานคลองขุด หมู่ 3 ต าบลเสม็ดใต้ 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 1,215,000 1,215,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,958 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 100 
ครัวเรือน

12 วางท่อประปาบริเวณซอยจ ารัส หมู่ 1 ต าบล
คลองเข่ือน อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 577,000          577,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 930 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 20 ครัวเรือน

13 วางท่อประปาบริเวณ ถนนเจริญปัญญางาม ถึง 
วัดหัวสวน หมู่ 4 ต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 468,000 468,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 755 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 70 ครัวเรือน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

14 วางท่อประปาบริเวณ ถนนสายชวดสรวง หมู่ 1 
ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 561,000          561,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 905 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 10 ครัวเรือน

15 วางท่อประปาบริเวณ ถนนสายป่าตาล หมู่ 1 
ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 356,000          356,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง  575 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 10 
ครัวเรือน

16 วางท่อประปาบริเวณ ค่ายสมเด็จพระน่ังเกล้า 
ต าบลคลองนา อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 5,636,000 5,636,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 5,045 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 300 
ครัวเรือน

17 วางท่อประปาบริเวณซอยสุเมธ หมู่ 4 ต าบล
คลองเข่ือน อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 316,000          316,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 510 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 20 ครัวเรือน

18 วางท่อประปาบริเวณซอยสถิต หมู่ 4 ต าบลคลอง
เข่ือน อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 124,000          124,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง  200 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 20 
ครัวเรือน

19 วางท่อประปาบริเวณ ถนนสนามช้าง – หนอง
โสน 4 หมู่ 2 ต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 257,000          257,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 415 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 70 ครัวเรือน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

20 วางท่อประปาบริเวณ ถนนสาย 314 หมู่ 3 
ต าบลลาดขวาง ถึงต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้าน
โพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 12,074,000 12,074,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 4,438 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 400 
ครัวเรือน

21  วางท่อประปาบริเวณ สายคลองวังเสม็ด ถึง 
คลองชลประทาน ซอย 4 หมู่ 6 ต าบลเสม็ดใต้ 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 1,923,000       1,923,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง  2,090 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 50 
ครัวเรือน

22 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา บริเวณหมู่ 
15 ถึงเขตเทศบาลต าบลนครเน่ืองเขต หมู่ 14 
ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 1,361,000       1,361,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 3,119 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 200 
ครัวเรือน

23 วางท่อประปาบริเวณส านักงานทหารพัฒนาภาค
 1 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย เข้าบริเวณศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณ
ภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต าบลท่าถ่าน 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 2,913,000       2,913,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 3,157 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 15 
ครัวเรือน

24 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา บริเวณซอย
นครเน่ืองเขต 14 หมู่ 9 ถึง สุดเขตเทศบาลนคร
เน่ืองเขต ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 1,152,000       1,152,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,300 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 40 
ครัวเรือน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

25 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปาบริเวณ ถนน
บางน้อย หมู่ 1 เช่ือม หมู่ 3 เช่ือม หมู่ 11  
ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 1,424,000 1,424,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 2,741 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 40 
ครัวเรือน

58 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแยก
ทางหลวงหมายเลข 3076 - บ้านหนองกระทิง 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 9,800,000 9,800,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากถนนเดิมผิวทาง
เร่ิมหมดอายุการใช้งาน มีหลุมบ่อ และไหล่
ทางช ารุดเสียหาย ซ่ึงทางดังกล่าวประชาชน
ในพื นท่ีใช้ขนส่งสินค้าเกษตรกรรม และสัญจร
 โดย ทช. จะด าเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 
2.3 กม.

59 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแยก
ทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านเทพประทาน 
อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 9,500,000 9,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากถนนเดิมผิวทาง
เร่ิมหมดอายุการใช้งาน มีหลุมบ่อ และไหล่
ทางช ารุดเสียหาย ซ่ึงทางดังกล่าวประชาชน
ในพื นท่ีใช้ขนส่งสินค้าเกษตรกรรม และสัญจร
 โดย ทช. จะด าเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 
2.2 กม.
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ
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งบประมำณ
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สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

60 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแยก
ทางหลวงหมายเลข 3076 - บ้านหนองขาหย่ัง 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 9,300,000 9,300,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากถนนเดิมผิวทาง
เร่ิมหมดอายุการใช้งาน มีหลุมบ่อ และไหล่
ทางช ารุดเสียหาย ซ่ึงทางดังกล่าวประชาชน
ในพื นท่ีใช้ขนส่งสินค้าเกษตรกรรม และสัญจร
 โดย ทช. จะด าเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2
 กม.

61 วางท่อประปาบริเวณทางเข้าวัดบึงกระจับ หมู่ท่ี 
10,11  ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 3,043,000       3,043,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 4,165 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 25 
ครัวเรือน

62 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปาบริเวณ หมู่ 
16 (ต่อจากหัวแกละบ้าน สปก.ถึงนางแจ่ม เนียร
ศิริ) ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 296,000          296,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 642 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 26 ครัวเรือน

63 วางท่อประปา บริเวณหน้าวัดสระสองตอน ถึง
แยกห้วยส าโรง  ต าบลหัวส าโรง  อ าเภอแปลง
ยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 3,127,000       3,127,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 2,430 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 20 
ครัวเรือน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ศำสตร์
ชำติ
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เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
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งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

64 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา บริเวณ
โสธรา ซอย 2 ถนนโสธรา ต าบลบางเตย ถึง หมู่ 
5  ต าบลโสธร ต าบลบางเตย ถึง ต าบลโสธร 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 1,260,000       1,260,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 2,750 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 30 
ครัวเรือน

65 วางท่อประปาบริเวณซอยถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 3042 เร่ิมจากแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 304 ถึงบ้านนายสายยนต์ บุญสุวรรณ
 หมู่ 5 ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 2,846,000       2,846,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 2,000 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 30 
ครัวเรือน

66 วางท่อประปา บริเวณซอยสารพัดช่าง - ถนน
โรงสีบน หมู่ 1 ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 402,000          402,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 437 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 50 ครัวเรือน

67 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา บริเวณซอย
โล่ห์รักษา หมู่ 11 ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 282,000          282,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 536 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 17 ครัวเรือน

68 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา บริเวณ หมู่ 2
 ต าบลท่าไข่ ถึง วัดนิโคธาราม หมู่ 15 ต าบลท่า
ไข่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 841,000          841,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,275 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 10 
ครัวเรือน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ศำสตร์
ชำติ
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เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

69 วางท่อประปาบริเวณบ้านม่วงโพรง หมู่ท่ี 1 
ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 4,218,000       4,218,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 3,290 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 30 
ครัวเรือน

70 วางท่อประปา บริเวณแยกวัดเนินไร่ ถึงหน้าป๊ัม
เชลล์ ถนน 331 ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลง
ยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 1,003,000 1,003,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 750 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 130 ครัวเรือน

71 วางท่อประปาบริเวณซอยถนนประชาอุทิศ ซอย 
2 ถึงถนนสามัคคีพัฒนา ซอย 4 หมู่ 6 ต าบลหัว
ไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 2,484,000       2,484,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง  2,700 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 30 
ครัวเรือน

72 วางท่อประปา บริเวณบ้านลาดตาทา หมู่ 2 
ต าบลดอนทราย อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 2,926,000 2,926,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 3,180 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 100 
ครัวเรือน

73 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปาบริเวณ หมู่ 5 
(ซอยทางเข้าบ้านครูเกษร ตรงข้ามโรงขนมจีน) 
ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 304,000          304,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 650 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 5 ครัวเรือน
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สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
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งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
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งบประมำณ
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 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

74 วางท่อประปา บริเวณเคหะแปลงยาว ถึง ปาก
ซอยโรงอิฐ ถนนบางบ่อ - หนองครก หมู่ 3 
ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 1,150,000 1,150,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,250 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 700 
ครัวเรือน

75 วางท่อประปาบริเวณ ถนนประโยชน์ร าแพน 7 
หมู่ 5 ต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 785,000          785,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,265 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 50 
ครัวเรือน

76 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา บริเวณซอย
ประสานมิตร ซอย3 หมู่ 11 ,12 ต าบลบางเตย 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 775,000          775,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,716 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 33 
ครัวเรือน

77 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา บริเวณซอย
แยกถนนบางเตยพัฒนาซอย 3 หมู่ 6 ต าบลบาง
เตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 124,000          124,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 190 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 10 ครัวเรือน

78 วางท่อประปา บริเวณบ้านช าขวาง หมู่ท่ี 1  
ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 5,372,000       5,372,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 6,642 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 25 
ครัวเรือน
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79 วางท่อประปาบริเวณ ถนนประโยชน์ร าแพน 9 
หมู่ 5 ต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 133,000          133,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 215 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 50 ครัวเรือน

80 วางท่อประปาบริเวณ หมู่บ้านป่ากระถิน หมู่ 3 
ต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 140,000          140,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 226 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 30 ครัวเรือน

81 วางท่อประปาบริเวณ ถนนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
 ถึง ซอยหอระตะ หมู่ 4 ต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 161,000          161,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 260 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 10 ครัวเรือน

82 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปาบริเวณ หมู่ 7 
(เลียบคลองวัดชนะสงสาร) ต าบลคลองนครเน่ือง
เขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 272,000          272,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 495 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 22 ครัวเรือน

83 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา บริเวณซอย
ประสานมิตร ซอย 2 หมู่ 6 ต าบลบางเตย อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 488,000          488,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,125 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 17 
ครัวเรือน

84 วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา บริเวณซอย
ส าราญ หมู่ 6 ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 654,000          654,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 1,470 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 20 
ครัวเรือน
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85 วางท่อประปาบริเวณ ถนนสายทหาร หมู่ 3 
ต าบลดอนทราย อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 550,000          550,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 887 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 50 ครัวเรือน

86 วางท่อประปาบริเวณ ถนนเปรมใจ หมู่ 2 ต าบล
ดอนทราย อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 369,000          369,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 402 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 50 ครัวเรือน

87 วางท่อประปาบริเวณ หมู่ 3 จากวัดราษฎร์
ศรัทธาธรรม ถึง ส่ีแยกวัดพนมพนาวาส ต าบล
คลองขุด อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 1,954,000       1,954,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 2,090 เมตร ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 30 
ครัวเรือน

88 วางท่อประปาบริเวณเลียบคลองตาอู๋ หมู่ 2 
ต าบลคลองขุด อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 527,000          527,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 850 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 20 ครัวเรือน

89 วางท่อประปาบริเวณบ้านหมู่ดอน ช่วงท่ี 1 หมู่ 2
 ต าบลคลองขุด อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 617,000          617,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 995 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 20 ครัวเรือน

90 วางท่อประปาบริเวณบ้านหมู่ดอน ช่วงท่ี 2 หมู่ 2
 ต าบลคลองขุด อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 186,000          186,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 300 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 10 ครัวเรือน
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91 วางท่อประปาบริเวณ หมู่ 3 จากเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้ ถึง วัดราษฎร์ศรัทธา
ธรรม ต าบลคลองขุด อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 167,000          167,000          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยาย
เขตประปา ระยะทาง 300 เมตร ซ่ึงประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 10 ครัวเรือน

95 ซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน PVC หมู่ท่ี 10 ถนน
สายเลียบคลองหกวา ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอ
บางน  าเปรี ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 447,800 447,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเข้า
บ้านลุงเชื อ หมู่ท่ี 1 ต าบลบางคา อ าเภอราช
สาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 2,079,000 2,079,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชวดยาย
โถ-ลาดปลาเค้า บ้านต้นตะกู หมู่ท่ี 10 ต าบล
แปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 1,370,000 1,370,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

98 วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 เช่ือม ประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบ้านโพธ์ิ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 2,500,000 2,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

99 ก่อสร้างโอเวอร์เลย์ทับหน้าถนนลาดยางเดิม 
ถนนสายบางตลาด - คุ้งกร่าง หมู่ 6,4,7 ต าบล  
บางตลาด อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 9,533,000 9,533,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน
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100  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 
รพ.สต. คลองนครเน่ืองเขต หมู่ท่ี 8 ต าบลคลอง
นครเน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 5,556,100 5,556,100 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

101 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 
อบต.เทพราช 1 หมู่ท่ี 1 ต าบลเทพราช อ าเภอ
บ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 8,100,000 8,100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

102 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านเกาะ-แปลงยาวบน หมู่ท่ี 12 บ้านหนองเรือ 
ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 1,745,000 1,745,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

103 ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลอง
พระยาวิสูตร (ฝ่ังตะวันตก) หมู่ท่ี 2,5 ต าบลสอง
คลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 10,728,000 10,728,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

104 วางท่อขยายเขตจ่ายน  าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 
ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน  าเปรี ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 689,000 689,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

105 วางท่อขยายเขตจ่ายน  าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 
ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน  าเปรี ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 571,000 571,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน
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ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

106 วางท่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ต าบล
หมอนทอง อ าเภอบางน  าเปรี ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 702,000 702,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน 
นายชนะ  แซ่อึ ง ถึงบ้าน นายสุจิตร์  นนทรี หมู่ท่ี
 2 ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 2,937,900 2,937,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

109 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายผู้ใหญ่ไล้ หมู่ท่ี 4 ต าบลก้อนแก้ว 
อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 3,773,000 3,773,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

110 ก่อสร้างยกระดับถนนทางเข้าวัดบ้านกล้วย หมู่ท่ี
 1 ต าบลคลองเข่ือน อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 11,792,000 11,792,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

111 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 8 (ช่วงปลาย) หมู่ท่ี 4
 ต าบลคลองเข่ือน อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 3,458,000 3,458,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแปลงยาว-
หนองสะเดา หมู่ท่ี 3 ต าบลแปลงยาว อ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 3,570,000 3,570,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
ราษฎรอุทิศ หมู่ท่ี 5 ต าบลบางโรง อ าเภอคลอง
เข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 5,671,100 5,671,100 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

114 ก่อสร้างโรงสูบน  า พร้อมติดตั งระบบสูบ
น  าประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ท่ี 6 ต าบล
หมอนทอง อ าเภอบางน  าเปรี ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 280,000 280,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

115 ก่อสร้างโรงสูบน  า พร้อมติดตั งระบบสูบ
น  าประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ท่ี 10 ต าบล
หมอนทอง อ าเภอบางน  าเปรี ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 250,000 250,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

116 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบกรองน  า 120 ลบ.ม. ต่อ
วัน ระบบน  าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 ต าบลบางน  า
เปรี ยว อ าเภอบางน  าเปรี ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 759,000 759,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

117 การพัฒนาแหล่งกักเก็บน  าเพ่ือผลิตน  าประปาใน
เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และพื นท่ีต่อเน่ือง 5
 อ าเภอ (อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบางน  า
เปรี ยว อ าเภอคลองเข่ือน อ าเภอบ้านโพธ์ิ 
อ าเภอบางปะกง) จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 25,000,000 25,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษาเพ่ือศึกษาการพัฒนาแหล่งกักเก็บ
น  าประปา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

โครงกำรท่ี 2 โครงกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์และ
กระบวนกำรผลิต
ภำคอุตสำหกรรมให้เป็นมิตร
กับสังคมและส่ิงแวดล้อม

3,000,000 0 0 3,000,000

118 พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 3R

5 3,000,000 3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ซ่ึงส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการได้

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
พัฒนำแหล่งท่องเท่ียวและ
บริกำรด้ำน กำรท่องเท่ียวให้
ได้มำตรฐำนและมีอัตลักษณ์
 สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ให้แก่ชุมชน

โครงกำรท่ี 1 โครงกำร
พัฒนำศักยภำพแหล่ง
ท่องเท่ียว สินค้ำ บริกำร 
และปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนกำร
ท่องเท่ียว

6,725,000      0 0 6,725,000      

40 เสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
 (พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา) เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชน

2 450,000          450,000         ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้าง
เหมาเจ้าหน้าท่ีมาให้ค าแนะน า ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

120 พัฒนาเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
น่าท่องเท่ียว ส าหรับผู้สูงอายุ

2 4,775,000       4,775,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ฝึกอบรม ซ่ึงไม่ใช่เป็นการฝึกอบรมด้านอาชีพ
 หรือ ความม่ันคง หรือประเด็นส าคัญและ
จ าเป็นเร่งด่วนของจังหวัด

119 ศึกษาข้อมูลโครงสร้างทุนชุมชนและเส้นทางการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดฉะเชิงเทรา

2 1,500,000       1,500,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ด าเนินงานท่ีมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

โครงกำรท่ี 2 โครงกำร
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ และ
ส่งเสริมกำรตลำดกำร
ท่องเท่ียวชุมชนอย่ำงย่ังยืน

    24,559,100      20,798,000 0       3,761,100 

26 จัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อโสธร 2        2,000,000         2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสืบสาน
ประเพณีนมัสการหลวงพ่อโสธรท่ีปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาอย่างยาวนาน และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

27 เสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว
วิถีชุมชนลุ่มแม่น  าบางปะกง

2 1,074,500       1,074,500        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวทางน  า และ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ให้สามารถรับ
นักท่องเท่ียว อันเป็นการกระจายรายได้สู่
ชุมชน โดย สนง.การท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ "การรักษาความปลอดภัยใน
กิจกรรมทางน  า" (Life Saving and Water 
and Water Rescue) จ านวน 50 คน 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน  และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเทศกาลและประเพณี จ านวน 2 งาน

28 จัดงานสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย 
อาจารยางกูร) ประจ าปีพุทธศักราช 2565

2 361,100          361,100         ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ด าเนินงานท่ีมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

38 ส่งเสริมการท่องเท่ียว "เทศกาลกินกุ้ง กินปลา 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา"

2 400,000          400,000         ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

39 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียว
โดยชุมชน

2 1,485,000       1,485,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมขน ในการ
บริหารจัดการหมู่บ้านท่องเท่ียวต้นแบบ 
จ านวน 13 หมู่บ้าน 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

50 ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 2 1,500,000       1,500,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และ
กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและบริการ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวกับการดูแลสุขภาพ

51 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 2,500,000       2,500,000        เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์ และอบรมประชาชน รวม 2 
รุ่นๆ ละ 80 คน เพ่ือเผยแพร่สถานท่ี
ท่องเท่ียวของจังหวัดฉะเชิงเทรา และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านท่ีดีในการ
ต้อนรับนักท่องเท่ียว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

94 การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางด้านการ
ท่องเท่ียว

2 15,238,500      12,238,500      3,000,000       เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดการ
ท่องเท่ียวแบบ FAM TRIP จ านวน 4 ครั งๆ 
ละ 30 คน รวม 120 คน จัดงานส่งเสริมการ
ขายสินค้าทางการท่องเท่ียวในพื นท่ี
ภาคเหนือ/ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั ง  จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท่ีพักด้าน Service mind &
 Team Building  จ านวน 50 คน เวลา 3 วัน
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
(Sport Tourism) ได้แก่ การว่ิงเทรล (Trail 
Running) และป่ันจักรยาน "Tour of 
Chachoengsao"  และจัดงาน "Music in 
Love Bangpakong เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาคการท่องเท่ียวและบริการ โดยเช่ือมโยง
การท่องเท่ียวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม พื นท่ี 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 อย่ำงไรก็ตำม ไม่ควรสนับสนุน กิจกรรมการ
จัดท าดิจิทัลแพลตฟอร์ม วงเงิน 3 ล้านบาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 
พัฒนำกำรผลิตและกำรแปร
รูปสินค้ำเกษตร ให้เป็น
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรและ
เกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภำพ 
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำนสำกล

โครงกำรท่ี 1 พัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับ
ภำคเกษตรกรรม

22,051,000 19,898,000 0       2,153,000 

42 ปรับปรุงตลาดนัดชุมชน หมู่ท่ี 2 ต าบลคลอง
เข่ือน อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 2,153,000 2,153,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

43 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน
เช่ือมทางหลวงหมายเลข 3076 - บ้านเนินน้อย 
ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 9,900,000 9,900,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากถนนเดิมเป็นแบบ
 Cape Seal มีความคับแคบ ใช้งานมานาน 
เกิดหลุมบ่อเกือบตลอดสายทาง โดย ทช. จะ
ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัล
ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 
เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.4 กม. 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนในพื นท่ี
ใช้ขนส่งสินค้าเกษตรกรรม และสัญจร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

52 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
แยกทางหลวงหมายเลข 3076 เช่ือมบ้านหนอง
ประโยชน์ ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 9,998,000 9,998,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากถนนเดิมเป็น
ลูกรังได้ใช้งานมานาน มีหลุมบ่อ และไหล่ทาง
ช ารุดเสียหาย โดย ทช. จะด าเนินการซ่อม
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 
0.05 เมตร ระยะทาง 1.4 กม. เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนในพื นท่ีใช้ขนส่ง
สินค้าเกษตรกรรม และสัญจร

 โครงกำรท่ี 2 พัฒนำกำร
ผลิตสินค้ำเกษตรให้มี
คุณภำพ ปลอดภัยสูง และได้
มำตรฐำน สำกล

20,988,300 20,988,300 0 0

30 พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

2 12,574,300 12,574,300 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ด าเนินการอบรมเกษตรกร จ านวน 1,718 
ราย มีพืชสมุนไพร มะม่วง มะพร้าว ล าไย 
พืชผัก และกาแฟ เป็นต้น  เพ่ือให้เกษตรกรท่ี
ผ่านการอบรมได้พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ให้มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

41 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรท่ี
เหมาะสมโดยระบบอัจฉริยะ (Intelligent Farm
 System)

2 8,414,000 8,414,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้าง
ต้นแบบและเผยแพร่องค์ความรู้ระบบน  า
อัจฉริยะส าหรับสินค้าเกษตรปลอดภัย และ
สร้างต้นแบบนวัตกรรมการผลิตข้าวแบบ
เกษตรแม่นย า (Precision Agriculture) โดย
 มีเกษตรกร เข้าร่วม จ านวน 22 ราย เพ่ือ
พัฒนาระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรท่ี
เหมาะสมในพื นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราโดย
ระบบอัจฉริยะ (Intelligent Farm 
Management System) 

โครงกำรท่ี 3 ส่งเสริมและ
พัฒนำเกษตรกร และสถำบัน
เกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

5,607,000 5,607,000 0 0

29 ปรับเปล่ียนอาชีพของผู้ได้รับผลกระทบจากภัย
ช้างป่า เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

2 1,393,500 1,393,500 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
 จ านวน 300 ครัวเรือน เพ่ือสร้างอาชีพท่ี
เหมาะสมให้แก่ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนจากภัยช้างป่า
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

31  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2 4,213,500 4,213,500 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
เกษตรกร จ านวน 710 ราย โดยมีกลุ่ม
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
การเลี ยงไก่ครบวงจร การผลิตและกระจาย
เมล็ดข้าวพันธ์ุดี และโครงการพัชรสุธาคชานุ
รักษ์ เพ่ือให้เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับคุณภาพชีวิต

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
สวัสดิกำรสังคม รวมท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน ให้
ครอบคลุมประชำชนทุกวัย
อย่ำงท่ัวถึง

โครงกำรท่ี 1 เพ่ิมคุณภำพ
งำนสำธำรณสุข

      3,053,300       1,608,000 0       1,445,300 

33 พัฒนาทักษะการจัดการสุขภาพตนเองในผู้ท่ีมี
ความดันโลหิตสูง

3        1,445,300        1,445,300  ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
จัดซื อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่าย ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ
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เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

53 พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก แกนน า 7 ร.

3        1,608,000         1,608,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการประชุม
เชิงปฏิบัติการในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
แบบมีส่วนรวม จ านวน 3,141 คน เพ่ือพัฒนา
เครือข่ายแกนน า 7 ร. (โรงเรือน โรงธรรม 
โรงเรียน โรงงาน โรงแรม ราชการ และ
โรงพยาบาล) และแก้ไขปัญหาส าคัญของ
จังหวัด

โครงกำรท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน

      2,282,100       1,100,000 0       1,182,100 

34 รวมพลังเครือข่ายสร้างความปลอดภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

4        1,100,000         1,100,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จ านวน 11 รุ่นๆ 
ละ 120 คน รวม 1,320 คน รวมทั งผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ ประชาชน
 และจิตอาสา ในหมู่บ้านเส่ียงภัย จ านวน 11 
รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 550 คน เพ่ือให้
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเตรียม
ความพร้อมลดความเส่ียงจากสาธารณภัย
รองรับการเป็นเมืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

54 ยุติธรรมสายฟ้าแลบ 4           712,500          712,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ฝึกอบรมให้กับ อส. ชรบ. และ อสม ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและ
ควรใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน

55 การเพ่ิมประสิทธิภาพของกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
 ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

4           469,600          469,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 และคณะกรรมการหมู่บ้าน ซ่ึงมีลักษณะเป็น
ภารกิจปกติของหน่วยงานและควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

โครงกำรท่ี 3 โครงกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

   103,686,000      30,281,400   70,816,900       2,587,700 

32 ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนม่ันคง 
ปลอดภัยยาเสพติดอย่างย่ังยืนจังหวัดฉะเชิงเทรา

1 2,257,200       2,257,200       ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน ซ่ึงควรให้ ปปส. เป็น
ผู้ด าเนินการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

44 กองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างสรรค์พลังเป็นหน่ึง
โดยไม่พ่ึงยาเสพติด

4 759,700          759,700          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดตั ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE  จ านวน 22 
ชุมชนๆละ 60 คน รวม 1,320 คน (11 
อ าเภอๆ ละ 2 ชุมชน) เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

92  การจัดกิจกรรมเวทีวิชาการยกระดับงาน CSR 
ขององค์กรธุรกิจในจังหวัดฉะเชิงเทรา

4 330,500          330,500         ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่การ
ฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านความม่ันคง หรือ
เป็นประเด็นท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน

93 อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
และส่งเสริมการตลาด"

4 338,600          338,600          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
ประชาชนในการแปรรูปผลไม้ และท าขนม
ต่าง ๆ  จ านวน 180 คน เพ่ือส่งเสริมและ
สร้างอาชีพให้กับประชาชนสู่ความย่ังยืน เพ่ิม
มูลค่า (Value added) ให้กับผลิตภัณฑ์

107 ยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3 100,000,000    29,183,100      70,816,900   เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการให้
ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จะด าเนินการจัด
อบรมประชาชน จ านวน 33,000 คน (11 
อ าเภอๆ ละ 3,000 คน) อย่ำงไรก็ตำม เห็น
ควรสนับสนุนบางส่วนเพ่ือเป็นต้นแบบ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

โครงกำรท่ี 4  โครงกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
สวัสดิกำรสังคมของประชำชน

1,119,800      0 0 1,119,800      

45 เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุและน าความรู้สู่
ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

3           561,400          561,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่การ
ฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านความม่ันคง หรือ
เป็นประเด็นท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน

46 การจัดค่ายสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน (The
 Camp of Life) จังหวัดฉะเชิงเทรา

3           558,400          558,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่การ
ฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านความม่ันคง หรือ
เป็นประเด็นท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมอย่ำงบูรณำ
กำรมีประสิทธิภำพ และเป็น
ธรรม ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำท่ีย่ังยืน

โครงกำรท่ี 1 อนุรักษ์และ
ป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม

         731,500 0 0         731,500 

49 เพ่ิมพื นท่ีป่าในแปลงเกษตรกรรมตามโครงการวน
เกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม

5           731,500          731,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดซื อ
วัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่าย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

โครงกำรท่ี 2 เสริมสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

      1,928,800 0 0       1,928,800 

35 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา

5 1,500,000       1,500,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการได้

56 อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 5 428,800          428,800          ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากยังไม่ชัดเจน
ในความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ
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งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

โครงกำรท่ี 3 ส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืนและมี
ส่วนร่วม

      3,347,700       1,804,500 0       1,543,200 

47 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง

5        1,804,500         1,804,500 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชน ให้
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
ซ่ึงเป็นประเด็นส าคัญและมีความจ าเป็น
เร่งด่วนของจังหวัด

57 เพ่ิมพื นท่ีสีเขียวเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

5        1,543,200        1,543,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดซื อ
วัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชน
โดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

โครงกำรท่ี 4 พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับกำร
เปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ

    17,683,000      16,100,000 0       1,583,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

 งบประมำณท่ี
เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
 ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

36 ก่อสร้างเข่ือนเรียงหินป้องกันตล่ิงริมทะเล 
บริเวณหมู่ท่ี 2 ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง
 จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปากคลองเจริญวัย ด้านซ้าย)

5        9,100,000         9,100,000                  -   เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
เข่ือนเรียงหิน ความยาว 130 เมตร เพ่ือ
ป้องกันพื นท่ีชายฝ่ังทะเลไม่ให้เกิดการสูญเสีย
จากการกัดเซาะของคล่ืนทะเล

37 ก่อสร้างก าแพงกันดินสไลด์ ซอย 4/1 (กอบัว) 
หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองเข่ือน อ าเภอคลองเข่ือน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

5        1,583,000        1,583,000  ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

48 ก่อสร้างเข่ือนเรียงหินป้องกันตล่ิงริมทะเล 
บริเวณหมู่ท่ี 1 ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง
 จังหวัดฉะเชิงเทรา (รางตาสอน ช่วงท่ี 2)

5        7,000,000         7,000,000                  -   เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
เข่ือนเรียงหิน ความยาว 100 เมตร เพ่ือ
ป้องกันพื นท่ีชายฝ่ังทะเลไม่ให้เกิดการสูญเสีย
จากการกัดเซาะของคล่ืนทะเล

       9,000,000         9,000,000 

   482,148,900    282,059,600   70,816,900   129,272,400 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

รวมท้ังส้ิน
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จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว 
  



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

1             500,000 1         16,750,000 
        -             472,750         -         56,404,200 

-        -                      1 8,339,800          
        - 18,874,000                - 42,673,000        

1 476,500            -        -                      
        - 3,330,900          -        30,835,610        

-        -                      -        -                      

        - 4,032,650                  - 7,935,200          

3 7,889,200          2 7,864,000          

        - 30,000,000                - 9,315,500          

18      480,667,450 9      234,974,140 5        65,576,000 4      180,117,310 

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

18 489,667,450     9 243,974,140     5 65,576,000       4 180,117,310     

รวม  5 ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด

หมายเหตุ :  1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดปราจีนบุรี วงเงิน 230,865,900 บาท (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด)
               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด)
               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ 6 75,068,700        1 20,000,000        

3,533,150          

3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต  การตลาด สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานด้วยเทคโนโลยี  และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 4 150,484,000       3 115,840,990       

4 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจร
และยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน 1 15,501,000        1

        56,790,000 

1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม สู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 4        112,936,950 2         38,810,000 

2 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน
3 126,676,800       2

 สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดปรำจีนบุรี

หน่วย : บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้งบประมำณ

จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

ปรำจีนบุรี



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)

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 
ยกระดับกำรพัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรมด้วย
นวัตกรรม สู่อุตสำหกรรมสีเขียว

โครงกำร พัฒนำเส้นทำง
คมนำคมและ
โลจิสติกส์ เพ่ืออุตสำหกรรม 
กำรค้ำ และกำรลงทุน

67,592,000 33,900,000 0 33,692,000

1 กิจกรรมท่ี 1 ก่อสร้างถนนสาย 304-3070 (ฝ่ังขวา) 
ต าบลหนองโพรง/ต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี  ตอนท่ี 2

2 28,500,000 28,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งสินค้า 
การบริการและผลิตภัณฑ์ และภาคการเกษตรใน
พ้ืนท่ี รวมท้ังอ านวยความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางให้กับประชาชน

30 กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงถนนสายส่ีแยกพระพรหม  
ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2 5,400,000 5,400,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ทางแยก เพ่ือลดอุบัติเหตุ และอ านวยความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร และขนส่งผลผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม และผลผลิตทางการเกษตร

25 กิจกรรมท่ี 3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 1 ต าบลไผ่ชะเลือด เช่ือมต่อสาย 319 
(ทางเข้าบ้านขวัญจิตร)

3 2,177,000      2,177,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

26 กิจกรรมท่ี 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 9 สายหน้า CP - ท่ี สปก. ต าบลโคกปีบ อ าเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

3 1,515,000      1,515,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปรำจีนบุรี

ปราจีนบุรี   1/23 



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 จังหวัดปรำจีนบุรี

49 กิจกรรมท่ี 5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าและผิวจราจรทางหลวง หมายเลข 33 
ตอนควบคุม 0602 ตอนประจันตคาม - พระปรง 
ระหว่าง กม.194+272 - กม.195+000

2 30,000,000 30,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากรายละเอียด
กิจกรรมการด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่
สามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าใน
การด าเนินงานได้

โครงกำร ส่งเสริมสถำน
ประกอบกำรและนวัตกรรมสู่
อุตสำหกรรมสีเขียว

23,212,200 0 500,000 22,712,200

27 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว

5 1,108,000      1,108,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจ้างท่ีปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

45 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม

5 3,000,000      3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจ้างท่ีปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

46 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด Clean
 Technology

5 5,000,000      5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจ้างท่ีปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

47 กิจกรรมท่ี 4  ส่งเสริมสถานประกอบการอย่างมีธรร
มาภิบาล

5 500,000           500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการ
เฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อชุมชน

ปราจีนบุรี   2/23 



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 จังหวัดปรำจีนบุรี

2 กิจกรรมท่ี 5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์ส่ิงแวดล้อม

5 1,200,000      1,200,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจ้างท่ีปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

48 กิจกรรมท่ี 6 บริการจัดการลุ่มน้ าเพ่ือการเตือนภัย
มลพิษทางน้ า

5 500,000         500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจ้างท่ีปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. อีกท้ังกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

67 กิจกรรมท่ี 7 ยกระดับการผลิตและบรรจุภัณฑ์สีเขียว 5 7,725,000 7,725,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจ้างท่ีปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

4 กิจกรรมท่ี 8  โครงการลดใช้พลังงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

5 4,179,200 4,179,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้ อีกท้ังการด าเนินกิจกรรมโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและควร
ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

โครงกำร พัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำร
จัดกำรมลพิษและส่ิงแวดล้อม

16,750,000 0 0 16,750,000

70 กิจกรรมท่ี 1 ตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบ
มลพิษทางอากาศ เพ่ือลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

5 5,000,000 5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

71 กิจกรรมท่ี 2 ตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบ
มลพิษทางน ้า

5 8,000,000 8,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

3  กิจกรรมท่ี 3 ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 (Eco Center) จังหวัดปราจีนบุรี

5 3,500,000 3,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจ้างท่ีปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. อีกท้ังการด าเนินกิจกรรม
โครงการมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

5 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในเขตพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

5 250,000         250,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้ อีกท้ังการด าเนินกิจกรรมโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและควร
ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ศำสตร์
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ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
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สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปรำจีนบุรี

โครงกำร ยกระดับฝีมือและ
พัฒนำคุณภำพแรงงำน

5,382,750 4,910,000 472,750 0

85 กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาศักยภาพแรงงานในต าแหน่ง
งานหรือลักษณะงานท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

2,3,4 472,750 472,750 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพก าลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ให้มี
ความรู้และทักษะท่ีสอดคล้องกับต าแหน่งใน
ภาคอุตสาหกรรม

23 กิจกรรมท่ี 2 สร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์
ตรงสู่เส้นทางสายอาชีพ

1 4,910,000 4,910,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนต่อในสายอาชีพ เพ่ือลดปัญหาขาด
แคลนแรงงานในสายอาชีพของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก และเป็นการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความย่ังยืน

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
พัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
อย่ำงย่ังยืน

 โครงกำร พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนเพ่ือกำรท่องเท่ียว

90,364,000 56,490,000 18,874,000 15,000,000

9 กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาถนนเข้าแหล่งท่องเท่ียวเลียบ
ชายเขาบูรพาศีรี เขาใหญ่-ปางสีดา จังหวัดนครนายก
 จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 9.000
 กม ตอนท่ี 1

2 44,100,000 44,100,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติของจังหวัด รวมท้ัง
ภาคตะวันออก ให้มีความม่ันคงย่ังยืนสะดวก
และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

6 กิจกรรมท่ี 2 อาคารหอประชุมนฤบดินทรจินดา
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานฤบดินทรจินดา หมู่ท่ี
 8  ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2 15,000,000 15,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
หอประชุมให้ส่วนราชการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

7 กิจกรรมท่ี 3 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ เพ่ือการ
ท่องเท่ียวระดับสากล แบบท่ี 3

2 4,820,000 4,820,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด

51 กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงถนนหรือเส้นทางควบคุมแนว
เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ านวน 14.210 
กิโลเมตร

2 8,972,000 8,972,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับป่าอนุรักษ์ ตระหนัก
ถึงความส าคัญและเกิดความรู้สึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ

8 กิจกรรมท่ี 5 ก่อสร้างห้องน้ า-ห้องสุขาประจ าแหล่ง
ท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ น้ าตกตะคร้อ จังหวัดปราจีนบุรี

2 1,570,000 1,570,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด (บริเวณน้ าตกวังตะคร้อ)

52  กิจกรรมท่ี 6 ปรับปรุงถนนหรือเส้นทางควบคุมแนว
เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน
ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2 9,902,000 9,902,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางการตรวจ
การณ์และแนวควบคุมไฟป่า และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ของอุทยาน
แห่งชาติทับลาน
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปรำจีนบุรี

29 กิจกรรมท่ี 7 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ สันอ่าง
เก็บน้ าเขาอีโต้ 1 - เขาอีโต้ 2 ต าบลบ้านพระ อ าเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.5 กม.

2 6,000,000 6,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเขาอีโต้ 1 - เขา
อีโต้ 2 รองรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเย่ียมชมอ่าง
เก็บน้ า

โครงกำร ส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวด้วยอัตลักษณ์และ
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

27,973,000 300,000 0 27,673,000

10  กิจกรรมท่ี 1งานวันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ 2 300,000             300,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากส้มโอเป็นผลไม้
เศรษฐกิจและมีช่ือเสียงของอ าเภอศรีมโหสถ แต่
ปัจจุบันยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าท่ีควร 
อ าเภอศรีมโหสถ จึงจัดงานวันส้มโอหวานและ
ของดีศรีมโหสถ เพ่ือประชาสัมพันธ์ส้มโอ
ศรีมโหสถให้เป็นสินค้าท่ีน่าสนใจ มีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จักของประชาชนท่ัวไป สามารถสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร

28 กิจกรรมท่ี 2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่า
ด้านการท่องเท่ียว

2 3,000,000 3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน
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(10)

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปรำจีนบุรี

53 กิจกรรมท่ี 3 วันไหลรวมใจประจันตคาม 2 500,000 500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้

54 กิจกรรมท่ี 4 งานร าลึกพระภักดีเดชะ (ท้าวอุเทน) 2 500,000 500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้

72 กิจกรรมท่ี 5 หัตถศิลป์ไม้ไผ่งาม สานใจประจันตคาม 2 500,000 500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้

73 กิจกรรมท่ี 6 จัดงานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ 2 1,000,000 1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้

74 กิจกรรมท่ี 7 งานวันส้มโอหวานและของดีศรีมหาโพธิ 2 300,000 300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้

34 กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ต าบลดงกระทงยาม

2 2,000,000 2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

31 กิจกรรมท่ี 9 โครงการบูรณปฏิสังขรณ์และปรับปรุง
ภูมิทัศน์วัดต้นโพธ์ิศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 12,000,000 12,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ

58 กิจกรรมท่ี 10 โครงการถนนสายวัฒนธรรม ย้อน
รอยวิถีชุมชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี

2 3,673,000 3,673,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้

32 กิจกรรมท่ี 11 บูรณะร้ัวเก่ารอบโบราณสถานอาคาร
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

2 4,200,000 4,200,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ (ควร
ใช้แบบของกรมศิลปากร)

โครงกำร ส่งเสริมกิจกรรม 
และพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ

8,339,800 0 0 8,339,800

75 กิจกรรมท่ี 1 โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการ
ท่องเท่ียวจังหวัดปราจีนบุรี

2 7,000,000 7,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นการศึกษาเพ่ือจัดท า
แผนแม่บท ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

76 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ "สุข
กาย สบายใจ" โดยใช้มิติทางศาสนาและวัฒนธรรม
ของชุมชน

2 1,339,800 1,339,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 เพ่ิม
ศักยภำพกำรผลิต  กำรตลำด 
สินค้ำเกษตรท่ีมีคุณภำพได้
มำตรฐำนด้วยเทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมท่ีเหมำะสม

โครงกำร ปรับปรุงและพัฒนำ
เส้นทำงเพ่ือคมนำคม และ
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร

12,203,000 2,300,000 0 9,903,000

59 กิจกรรมท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 9,903,000 9,903,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

12 กิจกรรมท่ี 2  ก่อสร้างสะพาน กม.22+249 ของ
คลอง LMC

2 2,300,000 2,300,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
สะพาน เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง และเป็นเส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ท้องตลาด

โครงกำร ปรับปรุงและพัฒนำ
พัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม

107,500,000 106,000,000 1,500,000 0

15  กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุง ทรบ.คลองตานพ ขนาดบาน
ระบาย 2.00 x 2.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง โครงการ
สารภี ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี

2 12,000,000 12,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบกระจายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ า รวมท้ังเพ่ิมปริมาณการกักน้ าในล า
คลอง
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

33  กิจกรรมท่ี 2  ปรับปรุง ทรบ.คลองตามี 2 ขนาด
บานระบาย 2.00x2.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง 
โครงการท่าแห ต าบลบ้านหอย อ าเภอประจันตคาม
 จังหวัดปราจีนบุรี

2 9,000,000 9,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบการกระจายน้ า เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนท่ีเกษตร 
บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง

77 กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าทับลาน
 โครงการอ่างเก็บน้ าทับลาน ต าบลบุพราหมณ์ 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2 1,500,000 1,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบการกระจายน้ า เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนท่ีเกษตร 
บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง

11 กิจกรรมท่ี 4  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น้ า บ้านโคกกระจะ-ไม้เค็ด ต าบลรอบเมือง อ าเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2 50,000,000 50,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบการกระจายน้ า เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนท่ีเกษตร 
บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง

14 กิจกรรมท่ี 5 อาคารบังคับน้ าบ้านเขาขาด ต าบล
แก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

5 15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบกระจายน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
และชะลอกระแสน้ าในฤดูน้ าหลาก

13  กิจกรรมท่ี 6  อาคารบังคับน้ าบ้านอ่างทอง 5 8,000,000 8,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบกระจายน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
และชะลอกระแสน้ าในฤดูน้ าหลาก
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

24 กิจกรรมท่ี 7 แก้มลิงบ้านอ่างทอง ต าบลแก่งดินสอ 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

5 12,000,000 12,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากพัฒนาแหล่งน้ า 
เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนท่ีเกษตร บรรเทาความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
และช่วยบรรเทาอุทกภัย

โครงกำร พัฒนำสินค้ำเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน

24,287,100 7,540,990 1,830,900 14,915,210

35 กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมมูลค่าตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/อินทรีย์

2 6,340,000          4,790,990 1,549,010 เห็นควรสนับสนุน เฉพาะกิจกรรมเพ่ิมช่องทาง
และเช่ือมโยงตลาดสินค้าคุณภาพในจังหวัด 
4.7909 ลบ. โดยไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรม
จ้างบุคคลหรือนิติบุคคลอบรมให้ความรู้ (1.0000
 ลบ.) จ้างท าส่ือวิดีโอโฆษณา (0.4980 ลบ.)  
ค่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ (47,160 บาท) 
ค่าวัสดุ (10,000 บาท) และ ค่าอาหาร (2,850 
บาท) วงเงินรวม 1,549,010 บาท

36 กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมมูลค่าไข่เป็ดและไข่ไก่โดยพัฒนา
สูตรอาหารท่ีมีส่วนประกอบของสมุนไพร

2 2,750,000 2,750,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาสูตร
อาหารสัตว์ท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพร เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าไก่ไข่และเป็ดไข่ และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี เพ่ือประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

37 กิจกรรมท่ี 3  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

2 571,100 571,100 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรูป
ผลผลิตของกลุ่มอาชีพให้มีคุณภาพเพ่ิมมูลค่าของ
ผลผลิตมากย่ิงข้ึน

78 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
และขยายช่องทางการตลาด

2 5,000,000 5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้

79 กิจกรรมท่ี 5  มหกรรมเครือข่ายสินค้าผู้ผลิตพบ
ผู้บริโภค

2 500,000 500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้

80  กิจกรรมท่ี 6 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมอาหาร

2 2,000,000 2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

90 กิจกรรมท่ี 7  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานประกอบการ

2 2,126,000 2,126,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

50 กิจกรรมท่ี 8 ส่งเสริมการท้าปศุสัตว์ปลอดภัย/อินทรีย์ 2 5,000,000        1,259,800      3,740,200 เห็นควรสนับสนุน 5 รายการ (1,259,800 บาท)
1. ประชาสัมพันธ์ (ท าป้าย) 
2. ท าป้ายประชาสัมพันธ์
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. แปรรูปเพ่ิมสร้างมูลค่า
5. ศึกษาดูงาน
อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นควรสนับสนุน (3,740,200 
บาท)
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- ต้ังศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ 
- พัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ 
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
- ส่งเสริมการตลาด

โครงกำร ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

6,493,900 0 476,500 6,017,400

55 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5 1,179,400 1,179,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการแจกวัสดุ
เกษตรให้กับเกษตรกรโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

56 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงพ้ืนท่ีโครงการอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา
อย่างมีส่วนร่วม

5 1,453,500 1,453,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการแจกวัสดุ
เกษตรให้กับเกษตรกรโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

57 กิจกรรมท่ี 3 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ความม่ันคงด้านอาหาร

5 3,861,000           476,500 3,384,500 เห็นควรสนับสนุน เฉพาะกิจกรรมท่ี 1 และ 6 
(476,500 บาท)
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน .
กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพจากมูล
ปลาและเศษอาหาร 
อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นควรสนับสนุน (3,384,500 
บาท)
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัด
ปราจีนบุรี 
กิจกรรมท่ี 3 การจัดการดินส าหรับการปลูกพืช
แบบพอเพียง 
กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น้ า 
กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมการเล้ียงปศุสัตว์
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4  
พัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่ำงครบ
วงจรและยกระดับกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทยตำมมำตรฐำน

โครงกำร พัฒนำและส่งเสริม
กำรแพทย์แผนไทย

15,501,000 3,533,150 4,032,650 7,935,200

38 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาเยาวชนเพ่ือสืบสานด้าน
การแพทย์แผนไทย

3 1,378,650 1378650 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยรวมถึงภูมิปัญญา
ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้แก่เยาวชนของ
จังหวัด (กลุ่มเป้าหมายนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 100 คน)

17 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแบบเกษตร
อินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากสมุนไพร

3 1,300,000 1,300,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมประชาชนให้ปลูกสมุนไพรแบบ
เกษตรอินทรีย์ และใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมา
ใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเองและครอบครัว

60 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการใช้
สมุนไพรภาคชุมชนแก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน

3 1,935,200 1,935,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
เจ้าหน้าท่ีรัฐ (อสม.) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

39 กิจกรรมท่ี 4 เสริมสร้างสายใยรักครอบครัวด้วยภูมิ
ปัญญาไทยเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

2 854,500             854,500 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้มี
ความรู้และทักษะด้วยภูมิปัญญาไทย เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

61 กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างอาชีพการดูแลสตรี
หลังคลอด 150 ช่ัวโมง

2 4,032,650 4,032,650 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
ประชาชนในพ้ืนท่ี ให้สามารถเป็นผู้ให้บริการ
ด้านสมุนไพรได้อย่างมีคุณภาพและเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

16 กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์ทางเลือกและส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจรอบเข่ือนนฤบดินทรจินดา

3 6,000,000      6,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากค่าใช้จ่ายส่วน
ใหญ่เป็นการซ้ือเวชภัณฑ์ และเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 
ส่งเสริมกำรพัฒนำสังคมและ
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม อย่ำงมีคุณภำพ

 โครงกำร พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภคเพ่ือ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

4,266,000 0 0 4,266,000

64 กิจกรรมท่ี 1 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ชนิดถังแชม
เปญ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลเนิน
หอม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

5 800,000 800,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

65 กิจกรรมท่ี 2 ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตจากหมู่ท่ี 12 ต าบลดงข้ีเหล็ก เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 19 
ต าบลเนินหอม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ระยะทาง 1,397 เมตร หนา 0.05 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,588 ตารางเมตร

4 3,466,000 3,466,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

โครงกำร ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดและ
อำชญำกรรม

3,697,700 0 179,200 3,518,500

66 กิจกรรมท่ี 1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและอ านวยความสะดวกการจราจรแก่
นักท่องเท่ียวและประชาชน

1 300,000 300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

18 กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายา
เสพติดและการจัดระเบียบสังคมจังหวัดปราจีนบุรี

1 1,723,500 1,723,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ชุดกลุ่มปฏิบัติการพิเศษจังหวัด
  ชุดจัดระเบียบสังคมอ าเภอ
ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

19 กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาให้สังคมปลอดอาชญากรรม
 ยุติธรรมน าเศรษฐกิจรุ่งเรือง

1 1,495,000 1,495,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

82 กิจกรรมท่ี 4 สร้างภูมิคุ้มกันนักกฎหมายวัยใส 
ห่างไกลยาเสพติด

1 179,200 179,200 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้าง
องค์ความรู้และภูมิคุ้มกันป้องกันตนเองจากยา
เสพติดและเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ปราจีนบุรี   19/23 



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 จังหวัดปรำจีนบุรี

 โครงกำร  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดและ
อำชญำกรรม

3,598,000 0 0 3,598,000

20 กิจกรรมท่ี 1 เสริมความรู้ฝ่าวิกฤติ พิชิตหน้ีนอก
ระบบเก่ียวกับการกู้ยืม

1 3,598,000 3,598,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากอบรมเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ (ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

โครงกำร อนุรักษ์ สืบทอดงำน
พระรำชพิธี และงำนส ำคัญ
ของสถำบันชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์

6,771,000 0 3,300,000 3,471,000

83 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน
 จังหวัดปราจีนบุรี

1 3,300,000 3,300,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการน้อมร าลึก
ถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และค าส่ัง
สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือพัฒนา
จิตใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รวมท้ังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ของจังหวัด

84 กิจกรรมท่ี 2  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวในมิติทางวัฒนธรรม

1 2,671,000 2,671,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการได้

ปราจีนบุรี   20/23 



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 จังหวัดปรำจีนบุรี

88 กิจกรรมท่ี 3 จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้
องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
 2565

1 500,000 500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นกิจกรรมจัด
ประกวด ซ่ึงไม่ชัดเจนในความเหมาะสมของการ
ด าเนินโครงการ

21 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาจิตใจเพ่ือเสริมสร้างสังคม
เข้มแข็ง จังหวัดปราจีนบุรี

1 300,000 300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรม
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบปกติของหน่วยงาน

โครงกำร ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

50,000,000 20,000,000 30,000,000 0

22 กิจกรรมหลักท่ี 1 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ า
ปราจีนบุรี บริเวณบ้านท่าอุดม หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้าน
ทาม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

3 20,000,000 20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันตล่ิง
พังทลายในพ้ืนท่ีบ้านเรือนชุมชนท่ีอยู่ใกล้ตล่ิงริม
แม่น้ าปราจีนบุรี เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของ
ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

40 กิจกรรมท่ี 2 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปราจีนบุรี 
บริเวณวัดหาดสะแก ต าบลท่างาม อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

3 15,000,000 15000000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันตล่ิง
พังทลายในพ้ืนท่ีบ้านเรือนชุมชนท่ีอยู่ใกล้ตล่ิงริม
แม่น้ าปราจีนบุรี เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของ
ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

41 กิจกรรมท่ี 3 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปราจีนบุรี 
บริเวณ วัดธรรมโพธ์ิศรี ต าบลหาดยาง อ าเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

3 15,000,000 15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการป้องกันตล่ิง
พังทลายในพ้ืนท่ีบ้านเรือนชุมชนท่ีอยู่ใกล้ตล่ิงริม
แม่น้ าปราจีนบุรี เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของ
ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงกำร พัฒนำศักยภำพกำร
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

6,736,000 0 4,410,000 2,326,000

43 กิจกรรมท่ี 1 โครงการบูรณาการผืนป่าด้วยศาสตร์
พระราชา เพ่ือสร้างฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน

5 910,000 910,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับป่าอนุรักษ์ ตระหนัก
ถึงความส าคัญและเกิดความรู้สึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ

44 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. เพ่ือ
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมแบบวิถีใหม่ (New Normal)

5 3,500,000 3,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับป่าอนุรักษ์ ตระหนัก
ถึงความส าคัญและเกิดความรู้สึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
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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 จังหวัดปรำจีนบุรี

62 กิจกรรมท่ี 3  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ
ด าเนินงานด้านการส ารวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้
 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) จังหวัด
ปราจีนบุรี

5 300,000         300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมการด าเนินงานมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและควร
ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน

63 กิจกรรมท่ี 4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (ยางนาน าพาชุมชนย่ังยืน)

5 1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

42 กิจกรรมท่ี 5 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก กอง
อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี

1 1,026,000 1,026,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานและกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน ส่งผลให้
ไม่สามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่า
ของการด าเนินโครงการ

9,000,000 9,000,000

489,667,450 243,974,140 65,576,000 180,117,310

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมท้ังส้ิน

ปราจีนบุรี   23/23 



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

-                     -   -                     -   

-         23,700,000 -           5,743,650 

1           4,856,000 1           2,520,000 

-         83,063,000 -         12,665,000 

      -                       -   -                     -   

      -           20,758,000 -         12,963,100 

-                     -   -                     -   

-                     -   -             160,000 

12 393,677,500 10      227,248,750        1      132,377,000 1        34,051,750 

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

12 402,677,500     10 236,248,750     1       132,377,000     1 34,051,750       

รวม  4  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด
หมายเหตุ : 1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดจันทบุรี วงเงิน 220,262,200 ล้านบาท (ไม่รวมงบบริหารจัดการ)
               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการ)
               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

          5,460,100 

          5,642,000 

4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุลและย่ังยืน 1 5,620,100          1

3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง
ความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 39,363,100        2

       123,843,000 

1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยาย
ฐานการตลาดนานาชาติ 4 121,747,300       4         92,303,650 

2 สร้างเสริมและยกระดับการค้าการลงทุน 
การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ สู่
เศรษฐกิจมูลค่าสูง

5 226,947,000       3

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดจันทบุรี

หน่วย : บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้
งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุน
งบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุน
งบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

จันทบุรี



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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐานสากล และ
ขยายฐานการตลาดนานาชาติ

โครงการท่ี 1 พัฒนาแหล่งน ้า
เพ่ือการเกษตร

21,510,000 21,510,000 0 0

2 กิจกรรม ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหวัก ต าบลบ่อ 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

2       15,000,000         15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
แหล่งน  า เพ่ือลดความรุนแรงจากการขาดแคลน
น  าใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค ของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี

20 กิจกรรม งานอาคารบังคับน  าบ้านตะปอนน้อย 
ต าบลตะปอน อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

2        6,510,000          6,510,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างแหล่ง
กักเก็บน  าเพ่ือใช้ในภาคเกษตรและประชาชนใน
พื นท่ีจังหวัดจันทบุรี

โครงการท่ี 2 พัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและ
กระจายสินค้าทางการเกษตร

87,512,000 63,812,000 23,700,000 0

3 กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์และติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่าง ทางหลวงหมายเลข 3249 
ตอน เขาไร่ยา- แพร่งขาหย่ัง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี

2 16,000,000         16,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือให้เกษตรกรในพื นท่ีสามารถขนส่งและ
กระจายผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็ว

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี   1/15



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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

15 กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 
จบ.7053 บ้านคลองมะลิ - บ้านตกพรม อ.มะขาม 
จ.จันทบุรี

2 11,000,000         11,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือให้เกษตรกรในพื นท่ีสามารถขนส่งและ
กระจายผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็ว

11 กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน สาย จบ.4006 
แยก ทล.3277 - บ้านตาพลาย  อ.ขลุง จ.จันทบุรี

2 20,500,000         20,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือให้เกษตรกรในพื นท่ีสามารถขนส่งและ
กระจายผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็ว

22 กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
3 ตอน  บ้านสิ ว - โพธ์ิทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

2       16,312,000         16,312,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือให้เกษตรกรในพื นท่ีสามารถขนส่งและ
กระจายผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็ว

30 กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
3 ตอน  บ้านสิ ว - โพธ์ิทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

2       23,700,000       23,700,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือให้เกษตรกรในพื นท่ีสามารถขนส่งและ
กระจายผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็ว

จันทบุรี   2/15



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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

โครงการท่ี 3 ยกระดับคุณภาพ
การผลิตและการแปรรูปสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานสากล

      7,725,300         2,331,650                 -       5,393,650

13 กิจกรรม เพ่ิมขีดความสามารถเกษตรสู่การเป็นหมอ
พืชเพ่ือความย่ังยืนในอาชีพเกษตรกรรม

2           353,000             353,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
เกษตรกร รวมทั งประชาชน เพ่ือให้ความรู้ด้าน
การระบาดของศัตรูพืชในพื นท่ี

23 กิจกรรม ยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

2 2,390,000          1,978,650         411,350 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ไม่เห็น
ควรสนับสนุนค่าเบี ยเลี ยง (1,350 บาท) และค่า
วัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับการวิจัยและจัดท า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (410,000 บาท) วงเงินรวม 
411,350 บาท

12 กิจกรรม เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด 4R

2 1,460,000      1,460,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ชัดเจนใน
กิจกรรมการด าเนินงานและผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ

จันทบุรี   3/15



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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

37 กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้
และคุณภาพการผลิต

2 629,300         629,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการ
ต่อเน่ืองเกินกว่า 1 ปี อีกทั งไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและย่ังยืนในการด าเนินโครงการ โดยมี
การอนุญาติให้ใช้พื นท่ีเพียง 2 ปี นอกจากนี ยังไม่
ชัดเจนในการบริหารจัดการครุภัณฑ์หลังจาก
โครงการแล้วเสร็จ

31 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการผลิต และ
การแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล

2        2,050,000      2,050,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 98 เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าเบี ยเลี ยง
และค่าวัสดุ และการจัดซื อครุภัณฑ์ ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

36 กิจกรรม ส่งเสริมการเลี ยงผึ งช่วยผสมเกสรพืช และ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (ผึ งพันธ์ุ ผึ งโพรง 
ผึ งชันโรง)

2           843,000         843,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจัดซื อวัสดุครุภัณฑ์แจกจ่าย
ประชาชนโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
 ก.บ.ภ.

จันทบุรี   4/15



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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

โครงการท่ี 4 โครงการส่งเสริม
การตลาดสินค้าเกษตรสู่สากล

      5,000,000         4,650,000 0        350,000

4 กิจกรรม เทศกาลของดีเมืองจันท์ 2        5,000,000          4,650,000         350,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดงาน
เทศกาล เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ิม
รายได้ของเกษตรกรจากการขายสินค้าเกษตร 
และส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดจันทบุรี  
อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรม
ส่งเสริมการขาย,ประกวดท าเมนูอาหารจากผลไม้
 การประเมินผลการจัดงานเทศกาลของดีเมือง
จันท์ วงเงินรวม 350,000 บาท เน่ืองจากเป็น
กิจกรรมท่ีมีเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการ
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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
สร้างเสริมและยกระดับ
การค้า การลงทุน 
การท่องเท่ียว และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ สู่เศรษฐกิจ
มูลค่าสูง

โครงการท่ี 5 โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน
 และ
ระบบโลจิสติกส์ของพื นท่ีแนว
ชายแดน

2     89,520,000       54,720,000     34,800,000 0

7 กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
317 ตอน หน้าค่าย ตชด. -พังงอน อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี

2       29,920,000         29,920,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย

32 กิจกรรม ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย จบ.3007 แยก
ทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านทุ่งขนาน 
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

2 3,900,000 3,900,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง ซ่ึง
เป็นปัญหาความต้องการและความจ าเป็นในพื นท่ี
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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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

24 กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 
จบ.4015 แยก ทล.3424 - บ.โค้งพัฒนา อ.สอยดาว 
โป่งน  าร้อน จ.จันทบุรี

2 24,800,000         24,800,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย

44 กิจกรรม บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข
 3405 ตอนบ้านแหลม - ทุ่งขนาน อ าเภอโป่งน  า
ร้อน จังหวัดจันทบุรี

2 30,900,000       30,900,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย

โครงการท่ี 6 โครงการพัฒนา
ปัจจัยโครงสร้างพื นฐานและส่ิง
อ้านวย
ความสะดวกด้านการท่องเท่ียว

   110,857,000       62,594,000     48,263,000 0

1 กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
แยก ทช.จบ. 3010 - รอยพระพุทธบาทพลวง อ.
มะขาม จ.จันทบุรี

2 13,900,000 13,900,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญ ซ่ึงประชาชนและนักท่องเท่ียวจะได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
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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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

10 กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
3 ตอน โพธ์ิทอง - บ้านพลิ ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

2       29,494,000         29,494,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญ ซ่ึงประชาชนและนักท่องเท่ียวจะได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

17 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพถนนสาย จบ.1008 แยก
 ทล. 3 - บ้านสนามไชย เช่ือมจุดตัดอันตราย จบ.
1036 แยก ทล.3 - หาดคุ้งวิมาน อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี

2       19,200,000         19,200,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญ ซ่ึงประชาชนและนักท่องเท่ียวจะได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

33 กิจกรรม ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 
3249 ตอน เขาไร่ยา  - แพร่งขาหย่ัง   อ าเภอ
เขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี

2 4,530,000 4,530,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง ซ่ึง
เป็นปัญหาความต้องการและความจ าเป็นในพื นท่ี

41 กิจกรรม ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย จบ.3035 แยก
ทางหลวงหมายเลข 317 - น  าตกอ่างเบง อ.มะขาม 
จ.จันทบุรี

2 3,790,000 3,790,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง ซ่ึง
เป็นปัญหาความต้องการและความจ าเป็นในพื นท่ี
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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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

42 กิจกรรม ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย จบ.4012 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3406 - น  าตกเขาสิบห้าชั น อ.
แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

2 5,650,000 5,650,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง ซ่ึง
เป็นปัญหาความต้องการและความจ าเป็นในพื นท่ี

40 กิจกรรม ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย จบ.5029 แยก 
ทช.รย.4036 - อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

2 6,100,000 6,100,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง ซ่ึง
เป็นปัญหาความต้องการและความจ าเป็นในพื นท่ี

43 กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 
3149 ตอน พลิ ว - แหลมสิงห์ 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

2 21,500,000       21,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญ ซ่ึงประชาชนและนักท่องเท่ียวจะได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

25 กิจกรรม พัฒนาอารยะสถาปัตย์สะพานทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนอ่าว
คุ้งกระเบนเพ่ือการท่องเท่ียว แบบศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติ ต.คลองขุด อ.ใหม่ จ.จันทบรี

2        6,693,000        6,693,000 เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ บริเวณแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของ
จังหวัด
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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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

โครงการท่ี 7 โครงการ
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณี
และเคร่ืองประดับ

      2,520,000 0 0     2,520,000

38 กิจกรรม สุยจันท์ 2022 : พัฒนาศักยภาพ SME 
ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับจันทบุรี

2 1,300,000      1,300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการได้ อีกทั งงบประมาณ ร้อยละ 40
 เป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

26 กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านอัญมณีและ
เคร่ืองประดับเพ่ือยกระดับตลาดพลอยจันท์
สู่ตลาดพลอยมาตรฐาน (Standard Gems Market)

2           470,000         470,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการได้ อีกทั งงบประมาณ ร้อยละ 40
 เป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

39 กิจกรรม ยกระดับทักษะการเจียระไนร่วมกับการ
ออกแบบเหล่ียมเจียระไนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2           750,000         750,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการได้ อีกทั งงบประมาณ ร้อยละ 40
 เป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
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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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

โครงการท่ี 8 โครงการ
ยกระดับศักยภาพการตลาด
และประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงรุก

    17,510,000 0       4,856,000   12,654,000

27 กิจกรรม เปิดอาณาจักรขอมโบราณ เล่าขานต านาน
เมืองเพนียต

2        5,000,000        4,856,000         144,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากประชาชนในพื นท่ี/
จังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ นและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นควร
สนับสนุน เงินรางวัลทุกกิจกรรม วงเงิน 144,000
 บาท

16 กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาจังหวัด
จันทบุรี (Chanthaburi  Sports Tourism)

2 12,000,000     12,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

19 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเท่ียวผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย

2 510,000         510,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน
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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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

โครงการท่ี 9 ส่งเสริมด้าน
การค้าและการลงทุน และการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างและ
ขยายตลาดการค้ากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน

      6,540,000         6,529,000 0         11,000

5 กิจกรรม ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างและขยายตลาดการค้า
กับเพ่ือนบ้าน

2 6,540,000          6,529,000          11,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดงาน
แสดงสินค้าบริเวณจุดผ่านแดน เพ่ือส่งเสริม
การค้าของจังหวัด และผู้ประกอบการมีรายได้
จากการเข้าร่วมแสดงสินค้า ไม่น้อยกว่า 100 ราย
 อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการอ่ืน ๆ วงเงิน 11,000 บาท

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง
ความม่ันคงปลอดภัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการท่ี 10 โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชนทุกช่วงวัย

      6,174,000         3,172,000 0     3,002,000

8 กิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดจันทบุรี

4 3,172,000          3,172,000 เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการให้ความรู้
กับเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื นท่ีจังหวัดจันทบุรี
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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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

28 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กจันท์ 4 3,002,000      3,002,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

โครงการท่ี 11 เสริมสร้าง
ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

    33,189,100         2,470,000     20,758,000     9,961,100

14 กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
แหล่งท่องเท่ียว และพื นท่ีเส่ียงจังหวัดจันทบุรี

4           761,100         761,100 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นการซื อวัสดุครุภัณฑ์
แจกจ่ายประชาชน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
 ก.บ.ภ. อีกทั งมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน

6 กิจกรรม ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 
3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี  อ าเภอเมือง  
จังหวัดจันทบุรี

4 2,470,000 2,470,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง ซ่ึง
เป็นปัญหาความต้องการและความจ าเป็นในพื นท่ี
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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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

21 กิจกรรม ติดตั งระบบควบคุมไฟสัญญาณจราจรแบบ
ปรับเปล่ียนได้ตามสภาพจราจร 
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ ว - โพธ์ิทอง - 
บ้านพลิ ว อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

4 9,200,000      9,200,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

29 กิจกรรม ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 
317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด.  อ าเภอมะขาม
  จังหวัดจันทบุรี

4 5,868,000 5,868,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง ซ่ึง
เป็นปัญหาความต้องการและความจ าเป็นในพื นท่ี

34 กิจกรรม อ านวยความปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียนวัดหนองไทร อ.นายายอาม 
จ.จันทบุรี

4 7,930,000        7,930,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิว
ทางจราจร ติดตั งเคร่ืองหมายจราจรและ
สัญญาณไฟ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน และสร้างความปลอดภัย
ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
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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)

ควำมเห็นของ
ฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดจันทบุรี

35 กิจกรรม อ านวยความปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียนวัดโขดหอย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

4 6,960,000        6,960,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิว
ทางจราจร ติดตั งเคร่ืองหมายจราจรและ
สัญญาณไฟ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน และสร้างความปลอดภัย
ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
และย่ังยืน

โครงการท่ี 12 โครงการปกป้อง
 อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
หลากหลายคงความอุดม
สมบูรณ์

5,620,100 5,460,100 0 160,000

9 กิจกรรม ขุดคูกันช้างป้องกันอันตรายจาก
ช้างป่า เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พื นท่ีต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี (ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด)

5        5,460,100          5,460,100 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่าและประชาชน
 และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 รวมทั งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นทางการนอกสถานท่ี

18 กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จังหวัดจันทบุรี ปี 2565

5           160,000         160,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจัดซื อวัสดุครุภัณฑ์แจกจ่าย
ประชาชนโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
 ก.บ.ภ.

9,000,000 9,000,000

402,677,500 236,248,750 132,377,000 34,051,750

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั งสิ น
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จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

      -                       -         -                       -   

 -         54,410,800  -         75,138,937 

      -                       -         -                       -   

 -                     -    -         38,816,000 

      -                       -         -                       -   

 -                     -    -           2,447,000 

6      362,655,487 6      191,842,750  -        54,410,800       -        116,401,937 

      -            8,000,000       -            8,000,000       -                      -         -                      -   

6 370,655,487     6 199,842,750     - 54,410,800       - 116,401,937     

       164,037,500 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดตรำด

หน่วย : บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้
งบประมำณจังหวัด

เห็นควรสนับสนุน
งบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน

เห็นควรสนับสนุน
งบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว 
การเกษตรครบวงจรการบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยง
กับอาเซียนและนานาชาติท่ีเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 3        293,587,237 3

        26,316,300 

2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชน
เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 40,304,950        2           1,488,950 

3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 1 28,763,300        1

รวม  3  ประเด็นการพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมท้ังหมด
หมายเหตุ : 1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดตราด วงเงิน 188,055,700 ล้านบาท (ไม่รวมงบบริหารจัดการ)
               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการ)
               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ
               4. จังหวัดเสนอโครงการ มีวงเงินเกิน 2 เท่าของกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด) ซ่ึงไม่ได้น ามาพิจารณา จ านวน 10 โครงการ 88,914,400 บาท

ตราด



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 
กำรพัฒนำควำมม่ังค่ังทำง
เศรษฐกิจจำกฐำนกำร
ท่องเท่ียว กำรเกษตรครบ
วงจรกำรบริกำรและกำรค้ำ
ชำยแดนเช่ือมโยงกับอำเซียน
และนำนำชำติท่ีเติบโตเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม

โครงกำรท่ี 1 เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวจังหวัด
อย่ำงย่ังยืน

68,964,937 36,500,000 0 32,464,937

1 กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน
จังหวัดตราดอย่างย่ังยืน

2 4,500,000 4,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว

7 กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
หลวง ทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด – 
แหลมศอก ต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด

2 30,000,000 30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการค้าเช่ือมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพ่ือนบ้าน

12 กิจกรรม ตราด เมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2565

2 3,000,000                2,000,000      1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของจังหวัด 
อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุน บางกิจกรรม
 วงเงินรวม 1,000,000 บาท

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรำด

ตรำด   1/10



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  จังหวัดตรำด

16 กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนสู่มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย

2 3,700,000       3,700,000     ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

21 กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 2 8,700,000 8,700,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

22 กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว

2 9,000,000 9,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

38 กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายสลักเพชร 7 หมู่ท่ี 2
 บ้านสลักเพชร ต าบลเกาะช้างใต้ อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด

2 802,700 802,700 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

39 กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายสลักเพชร 7/1 หมู่
ท่ี 2 บ้านสลักเพชร ต าบลเกาะช้างใต้ อ าเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

2 401,200 401,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ตรำด   2/10



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  จังหวัดตรำด

40 กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายสลักเพชร 7/2 หมู่
ท่ี 2 บ้านสลักเพชร ต าบลเกาะช้างใต้ อ าเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

2 2,810,000 2,810,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

41 กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิง
ประวัติศาสตร์ปัจจันตคีรีเขตร และส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน ต าบลคลองใหญ่

2        6,051,037      6,051,037 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

โครงกำรท่ี 2 เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและ
ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

   115,711,500       48,037,500     45,000,000   22,674,000

2 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพและคุณค่าสินค้าเกษตรท่ี
ส าคัญแบบครบวงจรของจังหวัดตราดเพ่ือเสริมสร้าง
เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน

2 12,975,500         10,177,500      2,798,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุน
บางกิจกรรม วงเงิน 2,798,000 บาท

8 กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย
แยก ทล.3157 – บ.แสลงอิฐ ต าบลประณีต อ าเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด

2       25,100,000         25,100,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการค้าเช่ือมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพ่ือนบ้าน

ตรำด   3/10



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  จังหวัดตรำด

13 กิจกรรม เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและ
การใช้นวัตกรรม

2        1,350,000      1,350,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจนซ่ึงส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการได้

17 กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเทียน
ราษฎร์พัฒนา 2 ต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด

2 12,760,000 12,760,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด

27 กิจกรรม ระบบส่งน  าฝ่ังซ้าย ปตร. คลองเวฬุ 2 45,000,000 45,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบการกระจายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน  าส าหรับท าการเกษตร และอุปโภคบริโภค

28 กิจกรรม วางท่อน  าดิบคลองพลอด - สระน  าเนินยาง
และภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยแร้ง อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด

2        1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

29 กิจกรรม วางท่อน  าดิบภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ต าบล
ห้วยแร้ง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2        1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

30 กิจกรรม วางท่อน  าดิบภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 ต าบล
ห้วยแร้ง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2        1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ตรำด   4/10



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  จังหวัดตรำด

31 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่บน
 - หนองบ่อ - สระฆ้อ หมู่ท่ี 3,4 ต าบลตะกาง อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด

2        3,380,000      3,380,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

32 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโป่ง
ไฟฉาย หมู่ท่ี 5 ต าบลตะกาง อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด

2        2,890,000      2,890,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

33 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วม
ใจพัฒนา หมู่ท่ี 4 บ้านเขามะพูด ต าบลทุ่งนนทรี 
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

2        3,136,000      3,136,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

34 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เจริญผล หมู่ท่ี 3 บ้านซากกลาง ต าบลทุ่งนนทรี 
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

2        3,374,000      3,374,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

35 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
แหลมชัน หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งตาโค้ะ ต าบลนนทรี อ าเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด

2        2,746,000      2,746,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ตรำด   5/10



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  จังหวัดตรำด

โครงกำรท่ี 3 โครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรค้ำเช่ือมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษและ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน

   108,910,800       79,500,000       9,410,800   20,000,000

3 กิจกรรม ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.3 - บ้านท่าเส้น
 ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2       27,500,000         27,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการค้าเช่ือมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพ่ือนบ้าน

9 กิจกรรม ตราดเมืองฮาลาลต้นแบบ สู่นานาชาติ ปี 
2565

2        3,000,000          3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
จังหวัดตราดให้สามารถผลิตสินค้าฮาลาลท่ีมี
คุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการค้าเช่ือมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพ่ือนบ้าน

14 กิจกรรม ปรับปรุงทางแยกเพ่ือพัฒนาโครงข่าย
เช่ือมโยงพื นท่ีเศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข
 3157 ตอน แสนตุ้ง – บ่อไร่ ต าบลช้างทูน อ าเภอ
บ่อไร่ จังหวัดตราด

2       49,000,000         49,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการค้าเช่ือมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพ่ือนบ้าน

ตรำด   6/10



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  จังหวัดตรำด

18 กิจกรรม ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมความปลอดภัย 
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น  าตราด – หาดเล็ก 
 อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2        2,640,000        2,640,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการขนส่งสินค้าเกษตร และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการค้าชายแดนของ
จังหวัด

19 กิจกรรม ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมความปลอดภัย 
ทางหลวงหมายเลข 3157  ตอน แสนตุ้ง – บ่อไร่ 
ต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

2        4,028,900        4,028,900 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการขนส่งสินค้าเกษตร และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการค้าชายแดนของ
จังหวัด

20 กิจกรรม ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมความปลอดภัย 
ทางหลวงหมายเลข 3157  ตอน แสนตุ้ง – บ่อไร่  
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

2        2,741,900        2,741,900 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการขนส่งสินค้าเกษตร และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการค้าชายแดนของ
จังหวัด

25 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์สวนรุกขชาติและพื นท่ี
โดยรอบสนามบิน 207

2       20,000,000     20,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในสถานท่ีราชการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
 ก.บ.ภ.

ตรำด   7/10



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  จังหวัดตรำด

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
ควำมสงบเรียบร้อย และชุมชน
เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรท่ี 4 สังคมสีขำว 39,215,150    499,150          0 38,716,000  

4 กิจกรรม ระบบการจัดการสังคมสูงวัยท่ีย่ังยืนจังหวัด
ตราด

1           499,150             499,150 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการจัดระบบ
สวัสดิการของผู้สูงอายุในชุมชน

23 กิจกรรม พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 1        2,000,000      2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

24 กิจกรรม เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย 
ด้านการท่องเท่ียวด้วยระบบดิจิทัล

1       28,000,000     28,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมการด าเนินงานมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและควร
ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน

36 กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายมาบฆ้อ-บ่อพระ 
หมู่ท่ี 8 ต าบลบางปิดเช่ือมต่อหมู่ท่ี 3 ต าบลท่าโสม 
จังหวัดตราด

1        2,341,000      2,341,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

ตรำด   8/10



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  จังหวัดตรำด

42 กิจกรรม ขยายถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน  า
พร้อมบ่อพักฝา คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 7 (ซอย
รุ่งเรือง) ชุมชนบ้านตากแว้งบน ต าบลบ่อพลอย 
อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

1        6,375,000      6,375,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

โครงกำรท่ี 5 พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ทุกช่วงวัย

      1,089,800           989,800 0        100,000

5 กิจกรรม การสร้างเครือข่ายผู้น าการเปล่ียนแปลง
ยุคอะนาล็อกสู่ผู้น ายุคดิจิทัล

3           754,800             754,800 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้าง
เครือข่ายผู้น าการเปล่ียนแปลง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

10 กิจกรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 3           235,000             235,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูศักยภาพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง

15 กิจกรรม โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ สร้างสรรค์เด็ก
และเยาวชน

3           100,000         100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

ตรำด   9/10



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  จังหวัดตรำด

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มีควำมอุดม
สมบูรณ์ และใช้ประโยชน์
อย่ำงย่ังยืน

โครงกำรท่ี 6 บริหำรจัดกำร
และใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

28,763,300    26,316,300      0 2,447,000    

6 กิจกรรม ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริมแม่น  าเขาสมิง
 (ตอน 2) ต าบลเขาสมิง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

5       23,000,000         23,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องการการสูญเสียท่ีดิน 
และการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน

11 กิจกรรม การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังอย่างย่ังยืน

5        3,628,300          3,316,300         312,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝ่ังของจังหวัด อย่างไรก็ตาม ไม่
เห็นควรสนับสนุนบางกิจกรรม วงเงินรวม 
312,000 บาท

26 กิจกรรม เก็บขยะทะเลชายฝ่ังและป่าชายเลนท่ี
ตกค้างในระบบนิเวศท่ีส าคัญแบบมีส่วนร่วม

5           635,000         635,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ

37 กิจกรรม ก่อสร้างก าแพงป้องกันตล่ิงคลองใหญ่ หมู่ท่ี
 1 และหมู่ท่ี 2 ต าบลคลองใหญ่

5        1,500,000      1,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

8,000,000 8,000,000

370,655,487 199,842,750 54,410,800 116,401,937

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมท้ังส้ิน

ตรำด   10/10



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

 -                     -    -                     -   

 -         16,901,200  -           5,437,500 

-                     -    -                     -   

-         38,309,000  -      3,339,100.00 

-                     -   2         14,644,100 

-                     -   -           7,737,000 

-                     -   1           7,255,200 

-         79,150,000 -           1,208,600 

16      364,958,100 13      190,976,400 -      134,360,200 3       39,621,500 

 -           8,000,000  -           8,000,000  -                   -    -                   -   

16 372,958,100     13 198,976,400     - 134,360,200     3 39,621,500      

รวม 4  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด
หมายเหตุ :  1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ .ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดนครนายก วงเงิน 179,612,400 บาท (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด )
               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด )
               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ
               4. จังหวัดเสนอโครงการ มีวงเงินเกิน 2 เท่าของกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด ) ซ่ึงไม่ได้น ามาพิจารณา จ านวน 73 โครงการ 136,586,200 บาท

        27,000,000 

3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความม่ันคง
ในสังคมให้มีความสุข

7         63,226,200 5         40,845,100 

4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วน
ร่วม

2       114,613,800 1

        58,253,200 

1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความ
ปลอดภัย ตรงกับความต้องการของตลาด

4         87,216,800 4         64,878,100 

2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม 
การประชุมท่ีได้มาตรฐาน

3         99,901,300 3

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครนำยก

หน่วย : บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้งบประมำณ

จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

นครนำยก



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 
ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร
และผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มี
ควำมปลอดภัย ตรงกับควำม
ต้องกำรของตลำด

โครงกำรท่ี 1 เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิต
กำรเกษตรเพ่ิมมูลค่ำ

    68,515,100       55,567,600       9,300,000     3,647,500

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 การพัฒนาระบบกระจายน ้า
เพ่ือการเกษตร

37 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองโบด 2        2,600,000          2,600,000

9 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าคลอง
ห้วยทราย

2       21,000,000         21,000,000

10 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าบ้านคลอง
คล้าพร้อมส่วนประกอบอ่ืน ขนาดสูง 3.00เมตร ยาว
 30.00 เมตร ขุดลอกคลองยาว 1,000 เมตร และ
ถนนคันคลองความยาว 2.000 กิโลเมตร

2       31,539,000         31,539,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.2 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

4 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป
พืชสมุนไพร

2           400,000         400,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด้าเนินงานมีลักษณะเป็นการซื อวัสดุแจกให้แก่
เกษตรกรโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและป้องกันน ้าท่วมในพื นท่ี รวมทั ง
เป็นการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร

นครนำยก   1/22



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

38 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี ยงสัตว์
และการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย

2           246,300             183,300          63,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
เกษตรกร เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าปศุสัตว์ท่ีมี
ความปลอดภัย อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควร
สนับสนุน กิจกรรมการสนับสนุนวัสดุการเกษตร
ให้กับเกษตรกรโดยตรง รวมทั งวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วงเงินรวม 63,000 บาท

5 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดภัย 2           810,200              59,700         750,500 เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการอบรม
เกษตรกร เพ่ือให้สามารถผลิตพืชให้มีความ
ปลอดภัย อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุน
กิจกรรมการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างและวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ วงเงินรวม 750,500 บาท. 
เน่ืองจากเป็นการจัดซื อวัสดุแจกเกษตรกรโดยตรง

44 กิจกรรมย่อยท่ี 4 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และการค้าผลไม้จังหวัดนครนายก

2       10,084,000        9,300,000         784,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
เกษตรกร เพ่ือให้สามารถผลิตผลไม้ท่ีมีคุณภาพ
และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร อย่ำงไรก็
ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุนค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าวัสดุเชื อเพลิง และวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วงเงินรวม 784,400 บาท

นครนำยก   2/22



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

6 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปรับปรุงโรงเรือนผลิตผลิตภัณฑ์
แปรรูปปลา

2           185,600             185,600 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมและ
เพ่ิมโอกาสในการปรับเปล่ียนระบบการผลิตของ
เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์

39 กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาการเกษตรด้านการประมง 2        1,650,000      1,650,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด้าเนินงานมีลักษณะเป็นการซื อวัสดุแจกให้แก่
เกษตรกรโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.

โครงกำรท่ี 2 ส่งเสริม
พัฒนำกำรผลิตเพ่ิมมูลค่ำด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

      5,888,500         1,047,300       4,101,200        740,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ควบคุมแมลงวันผลไม้แบบ
ผสมผสาน

7 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ควบคุมแมลงวันผลไม้แบบ
ผสมผสาน

2        1,047,300          1,047,300 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการช่วย
เกษตรกรแก้ไขปัญหาการเข้าท้าลายของ
แมลงวันผลไม้ ซ่ึงท้าให้ผลผลิตเสียหาย

นครนำยก   3/22



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

กิจกรรมหลักท่ี 2.2  ส่งเสริมผลิตพืชปลอดภัย 2

8 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมผลิตพืชปลอดภัย 2           740,000         740,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด้าเนินงานมีลักษณะเป็นการซื อวัสดุแจกให้แก่
เกษตรกรโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.

กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร

34 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร

2        4,101,200        4,101,200 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสนับสนุน
ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือเป็นการต่อยอดการผลิตของ
กลุ่มและสามารถลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจ

โครงกำรท่ี 3  แปรรูป พัฒนำ 
ส่งเสริมและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
เกษตรอุตสำหกรรมตำมควำม
ต้องกำรของตลำด

    10,622,200         6,222,200       3,500,000        900,000

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 พัฒนาแปรรูปกลุ่มแปรรูป กลุ่ม
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน OTOP SME Cluster
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21 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 2           113,300             113,300 เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐานและส่งเสริม
ช่องทางการตลาดให้กระจายอยู่ในชุมชน เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

43 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 2        3,000,000        3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า

42 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 2           500,000           500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า

30 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน 
มผช.

2           466,700             466,700 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐานและส่งเสริม
ช่องทางการตลาดให้กระจายอยู่ในชุมชน เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

33 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ส่งเสริมช่องทางการตลาด 2        6,542,200          5,642,200         900,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมช่อง
ทางการจัดจ้าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ 
ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ น 
อย่ำงไรก็ตำม ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด online วงเงิน 900,000 บาท 
(เน่ืองจากไม่ชัดเจนในความเหมาะสมและคุ้มค่า
ของการด้าเนินกิจกรรม)

นครนำยก   5/22



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

 โครงกำรท่ี 4 ส่งเสริมและ
พัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร 
สร้ำงกำรรับรู้สู่ระดับสำกล

      2,191,000         2,041,000 0        150,000

กิจกรรมหลักท่ี 4.1 สร้างโอกาสและขยายช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร

22 กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมให้ความรู้แนวโน้มการตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ สินค้าแปรรูป และ
เช่ือมโยงการตลาด

2            63,600              63,600

24 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ประชาสัมพันธ์และจัดแสดงสินค้า
เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ สินค้าประมง สินค้าปศุ
สัตว์ ในงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ
 "THAIFEX WORLD OF FOOD ASIA 2020"

2           498,400             498,400

25 กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
สินค้าเกษตร (Instore Promotion) และเจรจา
ธุรกิจการค้า (Business Matching) ในประเทศฯ

2           479,000             479,000

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิม
ช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร (เกษตร
ปลอดภัย/อินทรีย์ ประมง ปศุสัตว์และเกษตร
แปรรูป) รวมทั งท้าให้เกิดการรวมกลุ่ม/สร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตร สามารถ
เช่ือมโยงและวางแผนด้านการผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดและ
สามารถแข่งขันในตลาดทั งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศได้
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26 กิจกรรมย่อยท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด
 Online

2           150,000         150,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าของการด้าเนินงานโครงการ

23 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร
ปลอดภัยนครนายก

2        1,000,000          1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิม
ช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร (เกษตร
ปลอดภัย/อินทรีย์ ประมง ปศุสัตว์และเกษตร
แปรรูป) ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ น

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  สุขภำพ 
วัฒนธรรม กำรประชุมท่ีได้
มำตรฐำน

โครงกำรท่ี 5 ยกระดับคุณภำพ
แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือรองรับ
นักท่องเท่ียว

    32,136,900       27,753,200       1,309,000     3,074,700

กิจกรรมหลักท่ี 5.1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่จังหวัด
นครนายก

41 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน ้าห้วยปรือ 
ระยะท่ี 1

2       24,000,000         24,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัดนครนายก ซ่ึงจะส่งผลให้รายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดเพ่ิมขึ น
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55 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ปรับภูมิทัศน์พื นท่ีแก้มลิงดอนป่า
เป้าเป็นทุ่งดอกไม้เพ่ือการท่องเท่ียว

2           900,000           900,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียวบริเวณแก้มลิงดอนป่าเป้า เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดนครนายก ซ่ึง
จะส่งผลให้รายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัด
เพ่ิมขึ น

11 กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมป่ันทั งปีท่ีนครนายก 2        1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าของการด้าเนินงานกิจกรรม

56 กิจกรรมย่อยท่ี 4 จ้างเหมาตัดแต่งก่ิงต้นไม้เพ่ือปรับ
ภูมิทัศน์

2           337,800         337,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักท่ี 5.2 พัฒนาชุมชนท่องเท่ียวและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินจังหวัดนครนายก

2

12 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถี
วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ จังหวัดนครนายก

2        2,630,000          2,630,000 เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเท่ียววิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยพวน
ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด

28 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์วิถีชีวิตชุมชนต้าบลท่าทรายสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีมูลค่าสูง

2        1,123,200          1,123,200 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวชุมชนของจังหวัด ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชน
มีรายได้เพ่ิมขึ น และจังหวัดมีรายได้จากการท่อง
เทียวเพ่ิมขึ น
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13 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรจังหวัดนครนายก

2           500,000         500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าของการด้าเนินงานกิจกรรม

40 กิจกรรมย่อยท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการท้าผลิตภัณฑ์
การท่องเท่ียวจากชุมชนเครือข่ายต้นแบบการ
จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน

2           600,000         600,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าของการด้าเนินงานกิจกรรม

53 กิจกรรมย่อยท่ี 5 พัฒนาเส้นทางจักรยานเมือง
โบราณดงละคร

2           409,000           409,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางจักรยานบริเวณเมืองโบราณดงละคร ให้
มีความสะดวกและปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด รวมทั งเป็นการส่งเสริมการ
สร้างสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในจังหวัด

54 กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาแหล่งปลาหน้าวัดสู่สถานท่ี
ท่องเท่ียวแบบวิถีพุทธ

2           636,900         636,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด้าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

โครงกำรท่ี 6 พัฒนำส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกและควำม
ปลอดภัยรองรับกำรท่องเท่ียว 
เพ่ือเช่ือมโยงภูมิภำค

        764,400           500,000 0        264,400

กิจกรรมหลักท่ี 6.1 พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
 และมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเท่ียว
จังหวัดนครนายก

27 กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครความปลอดภัยเพ่ือช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียวทางน ้า

2           500,000             500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
อาสาสมัคร ให้มีศักยภาพด้านการช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียวสูงขึ น เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของ
นักท่องเท่ียวรวมทั งประชาชน จากการเกิด
อุบัติเหตุทางน ้าของจังหวัดนครนายก

50 กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครผู้ดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม
บนถนนสาธารณะ

2           264,400         264,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าของการด้าเนินงานโครงการ

นครนำยก   10/22



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

โครงกำรท่ี 7 พัฒนำและ
ส่งเสริมเพ่ือเช่ือมโยงกำร
ท่องเท่ียวเมืองรองนครนำยก

    67,000,000       30,000,000     37,000,000 0

กิจกรรมหลักท่ี 7.1 พัฒนาและส่งเสริมเพ่ือ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวเมืองรองนครนายก

52 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างทางจักรยานทางหลวง
หมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น ้าตกนางรอง  
ระหว่าง กม. 2+000 – กม.7+500  ระยะทาง 
5.500 กิโลเมตร

2       37,000,000       37,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางจักรยาน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัด ซ่ึงจะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวสูงขึ น

14 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 
3239  ตอน นครนายก – เข่ือนขุนด่านปราการชล 
 ต้าบลหินตั ง  อ้าเภอเมือง   จังหวัดนครนายก  
ระหว่าง กม.15+500 – กม.17+126 เป็น 4 ช่อง
จราจร ระยะทาง 1.626 กิโลเมตร

2       30,000,000         30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
การท่องเท่ียวจังหวัด รวมทั งลดอัตราการ
เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ
จังหวัดนครนายก
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 พัฒนำ
ควำมรู้และทักษะในกำร
ประกอบอำชีพของประชำชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้บริกำรประชำชน
อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง รวมท้ัง
เสริมสร้ำงควำมม่ันคงในสังคม
ให้มีควำมสุข

โครงกำรท่ี 8 ขยำยผล
โครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ

      4,595,000         4,595,000 0 0

กิจกรรมหลักท่ี 8.1 ขยายผลโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

1 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ขยายผลโครงการเกษตรอาหาร
กลางวันตามโครงการพระราชด้าริ

3        2,480,000          2,480,000

2 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
เด็กนักเรียน เยาวชน และกลุ่มเกษตรกร

3        1,615,000          1,615,000

3 กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

3           500,000             500,000

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง
ของนักเรียน เยาวชนและกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

โครงกำรท่ี 9 พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำจังหวัดนครนำยก

      8,157,500 0 0     8,157,500

กิจกรรมหลักท่ี 9.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

57 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชุมชน รองรับ Thailand 4.0

4        2,826,300      2,826,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
สถานท่ีของส่วนราชการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

16 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนา
ส่ือการเรียนการสอนให้ทันสมัยเพียงพอต่อการใช้
บริการของจังหวัดนครนายก

4        4,595,000      4,595,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมีลักษณะเป็น
ภารกิจปกติของหน่วยงาน และควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

51 กิจกรรมย่อยท่ี 3 สร้างทักษะกีฬาฮอกกี  ระดับ
ประถมศึกษา

4           736,200         736,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมีลักษณะเป็น
ภารกิจปกติของหน่วยงาน และควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

โครงกำรท่ี 10 พัฒนำทักษะ
ฝีมือแรงงำนและส่งเสริมทักษะ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร

      2,263,500         1,252,100 0     1,011,400

กิจกรรมหลักท่ี 10.1 เสริมสร้างศักยภาพแรงงาน 
เพ่ือความม่ันคงทางรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

29 กิจกรรมย่อยท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพแรงงาน เพ่ือ
ความม่ันคงทางรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

3,4        1,252,100          1,252,100 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมรายได้
และเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รวมทั งยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับวิถีชีวิต
แบบปกติใหม่ (New Normal)

กิจกรรมหลักท่ี 10.2 นครนายกมุ่งสู่ครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง

58 กิจกรรมย่อยท่ี 1 นครนายกมุ่งสู่ครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง

4        1,011,400      1,011,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมีลักษณะเป็น
ภารกิจปกติของหน่วยงาน และควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

โครงกำรท่ี 11 พัฒนำเมืองเพ่ือ
รองรับกำรเป็นเมืองน่ำอยู่

    30,000,000       30,000,000 0 0

กิจกรรมหลักท่ี 11.1 พัฒนายกระดับด้าน
โครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

15 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง  ทาง
หลวงหมายเลข 3369  ตอนวัดอ้าภาศิริวงศ์ – คลอง
 16  ต้าบลศรีษะกระบือ ต้าบลพระอาจารย์  
อ้าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  ระหว่าง  กม.
8+200 - กม. 12+200

6       30,000,000         30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและไหล่
ทางแคบ การเดินทางไม่สะดวก

โครงกำรท่ี 12 แก้ไขปัญหำ
และพัฒนำตำมแผนหมู่บ้ำน 
ชุมชน ต ำบล อ ำเภอ

        498,000           498,000 0 0

กิจกรรมหลักท่ี 12.1 แก้ไขปัญหาและพัฒนาตาม
แผนหมู่บ้าน ชุมชน ต้าบล อ้าเภอ ด้านเศรษฐกิจ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

35 กิจกรรมย่อยท่ี 13 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเห็ดเพ่ือ
เศรษฐกิจชุมชน หมู่ท่ี 6 ต้าบลชุมพล  อ้าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

4           417,300             417,300 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
เกษตรกรในการปลูกเห็ด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และลดต้นทุนการผลิต รวมทั งยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

36 กิจกรรมย่อยท่ี 14 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพร้อยรักถักทอ 
 หมู่ท่ี 5 ต้าบลชุมพล  อ้าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

4            80,700              80,700 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
อาชีพให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
 และเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

โครงกำรท่ี 13 ส่งเสริมหมู่บ้ำน
 ชุมชน ม่ันคง ปลอดภัย

      6,486,600 0 0     6,486,600

19 กิจกรรมหลักท่ี 13.1 เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย 1        1,297,600      1,297,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

กิจกรรมหลักท่ี 13.2 เสริมสร้างความม่ันคง
ปลอดภัย เพ่ือสังคมมีสุข

1

18 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
น ้าป่าไหลหลาก

       3,103,000      3,103,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ชำติ
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สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
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งบประมำณ
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สนับสนุน  
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49 กิจกรรมย่อยท่ี 2 สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
จังหวัดนครนายก

       2,086,000      2,086,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

โครงกำรท่ี 14 พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและสุขภำวะของคนทุก
ช่วงวัย

    11,225,600         4,500,000 0     6,725,600

กิจกรรมหลักท่ี 14.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะของคนทุกช่วงวัย

3,4

59 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลปัญหาทางสังคม

3,4        5,225,600      5,225,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

47 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การแข่งขันกีฬา นันทนาการใน
เด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

3,4        1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

48 กิจกรรมย่อยท่ี 3 การแข่งขันกีฬา และนันทนาการ
ผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก

3,4           500,000         500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

นครนำยก   17/22



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
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กิจกรรมหลักท่ี 14.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับ
สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

17 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ต้าบลซ่อมสร้างบ้านน่าอยู่ 4        4,500,000          4,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 อนุรักษ์
 ฟ้ืนฟู และบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้เกิดควำมสมดุล
ต่อระบบนิเวศ โดยประชำชนมี
ส่วนร่วม

โครงกำรท่ี 15 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แม่น้ ำล ำคลองในจังหวัด
นครนำยก

   107,358,600       27,000,000     79,150,000     1,208,600

กิจกรรมหลักท่ี 15.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลองใน
จังหวัดนครนายก

46 กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการปรับปรุงคุณภาพน ้าทาง
การเกษตร

5           656,700         656,700 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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31 กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการการแก้ไขปัญหาน ้าเสีย
ในพื นท่ีคลองท่าแดง  อ้าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5           551,900         551,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

20 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้า
นครนายกบริเวณวัดสุวรรณ ต้าบลสาริกา อ้าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 150.00
 เมตร

5       15,000,000         15,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
เข่ือน เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินบริเวณ
แม่น ้านครนายก และป้องกันส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
บริเวณริมตล่ิงไม่ให้เกิดการเสียหาย รวมทั งเพ่ือ
ความสวยงามและเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียว
ของจังหวัด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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32 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้า
นครนายกบริเวณวัดดง ต้าบลบ้านใหญ่ อ้าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 100.00 เมตร

5       12,000,000         12,000,000

60 กิจกรรมย่อยท่ี 5  ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
แม่น ้านครนายก บริเวณวัดท่าทรายและวัดพระ
คริสต์ประจักษ์-บ้านเล่า (ระยะท่ี 2) ต.ท่าทราย อ.
เมืองนครนายก จ.นครนายก ความยาว 100.00 เมตร

5       10,000,000       10,000,000

61 กิจกรรมย่อยท่ี 6 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลอง
หน้าวัดดอนยอ หมู่ท่ี 3 ต้าบลดอนยอ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนคนายก ความยาว 100.00 เมตร

5        7,000,000        7,000,000

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
เข่ือน เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินบริเวณ
แม่น ้านครนายก และป้องกันส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
บริเวณริมตล่ิงไม่ให้เกิดการเสียหาย รวมทั งเพ่ือ
ความสวยงามและเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียว
ของจังหวัด
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62 กิจกรรมย่อยท่ี 7 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลอง
บ้านนา บริเวณวัดช้าง ต้าบลบ้านนา อ้าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก ความยาว 170.00 เมตร

5       16,150,000       16,150,000

63 กิจกรรมย่อยท่ี 8 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลอง
สาม บริเวณวัดคลองสาม หมู่ท่ี 5 ต้าบลบางสมบูรณ์
 อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 
120.00 เมตร

5       12,000,000       12,000,000

64 กิจกรรมย่อยท่ี 9 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันริมคลอง
บ้านนา บริเวณชุมชนบ้านพิกุลแก้ว หมู่ท่ี 1 และ
ชุมชนบ้านโพธ์ิเตี ย หมู่ท่ี 4 ต้าบลพิกุลออก อ้าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก ความยาว 100.00 เมตร

5       12,000,000       12,000,000

65 กิจกรรมย่อยท่ี 10 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบริมแม่น ้านครนายก 
บริเวณหมู่ 9 ต้าบลบางสมบูรณ์ อ้าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 200.00 เมตร

5 22,000,000      22,000,000      เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
เข่ือน เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินบริเวณ
แม่น ้านครนายก และป้องกันส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
บริเวณริมตล่ิงไม่ให้เกิดการเสียหาย รวมทั งเพ่ือ
ความสวยงามและเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียว
ของจังหวัด

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
เข่ือน เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินบริเวณ
แม่น ้านครนายก และป้องกันส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
บริเวณริมตล่ิงไม่ให้เกิดการเสียหาย รวมทั งเพ่ือ
ความสวยงามและเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียว
ของจังหวัด

นครนำยก   21/22



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน ภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุน เกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน  

(บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครนำยก

โครงกำรท่ี 16 พัฒนำและเพ่ิม
ศักยภำพพ้ืนท่ีในจังหวัด
นครนำยก

7,255,200      0 0 7,255,200    

กิจกรรมหลักท่ี 16.1 การจัดท้าแปลงสาธิตการ
จัดการพื นท่ีอย่างเป็นระบบ

45 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดท้าแปลงสาธิตการจัดการ
พื นท่ีอย่างเป็นระบบ

5 7,255,200       7,255,200     ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน

       8,000,000          8,000,000

   372,958,100      198,976,400    134,360,200   39,621,500

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมท้ังส้ิน

นครนำยก   22/22



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

      -                       -         -                       -   
      -                       -         -             8,001,600 

1           6,534,000 1         12,168,000 
      -           22,208,900       -           46,488,060 

1           1,500,000       -                       -   
      -             6,764,840       -           10,305,800 

      -                       -         -                       -   
      -               600,000       -             2,753,300 

      -                       -   2           5,839,000 
      -                       -         -             4,700,000 

19      383,703,600 14      255,840,100 2        37,607,740 3        90,255,760 
     -           9,000,000      -           9,000,000      -                      -        -                      -   

19 392,703,600     14 264,840,100     2 37,607,740       3 90,255,760       

รวม  5  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมท้ังหมด
หมายเหตุ :  1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดสระแก้ว วงเงิน 255,475,800 บาท (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด)
               2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรอบวงเงิน 2 เท่าของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารงานจังหวัด)
               3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามท่ีจังหวัดเสนอ

          2,250,000 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า  
การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว

2 52,293,300        2         48,940,000 

5 เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 3 12,789,000        1

        54,108,600 

2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้
คุณภาพมาตรฐานสากล

4 148,032,160      2         60,633,200 

3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว ให้มีความปลอดภัยและปรับปรุงส่ิงอ านวย
ความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ

5 72,679,240        4

        89,908,300 

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว

หน่วย : บาท

ท่ี ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีเสนอใช้งบประมำณ

จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

5         97,909,900 5

สระแกว้



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 
เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้
และสภำพแวดล้อมของ
ประชำชนให้สำมำรถปรับตัว 
ประกอบอำชีพและมี
สภำพแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตท่ีดี

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ตำมแนวพระรำชด ำริ จังหวัด
สระแก้ว

33,973,000 33,973,000 0 0

1 กิจกรรม พิทักษ์ช้าง สร้างแนวปลอดภัย 2 19,200,000 19,200,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลด
ผลกระทบจากปัญหาช้างป่าออกมาท าลาย
พืชผลทางการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

2 กิจกรรม พัฒนาอาชีพหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 4,000,000       4,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ประชาชนและสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนและช้างป่า (จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน 
จ านวน 600 คน) โดยการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณ
พ้ืนท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว

2 2,016,000 2,016,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีราบเชิง
เขาจังหวัดสระแก้วและพ้ืนท่ีเช่ือมโยงจ านวนกว่า
 380 คน รวมท้ัง ยกระดับคุณภาพส่ิงทอจาก
ไหมอีร่ีสระแก้วให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพ่ิม

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว   1/20



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 จังหวัดสระแก้ว

4 กิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

3 400,000 400,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สร้างทักษะอาชีพและสร้างรายได้ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังจัดต้ัง
เป็นแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพ่ิมข้ึน อ าเภอละ 1 แห่ง รวม 9 แห่ง

32 กิจกรรม บ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา 2 8,357,000 8,357,000         เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งผลิตอาหารในชุมชน เพ่ือลด
รายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จ านวน 731
 แห่ง ในพ้ืนท่ี 9 อ าเภอ

โครงกำรส่งเสริมสุขภำวะ
ประชำชนจังหวัดสระแก้ว

6,660,800 6,660,800 0 0

5 กิจกรรม เมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว 3 907,600 907,600            เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ทักษะของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในการดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 9 อ าเภอ จ านวน 450 คน

6 กิจกรรม บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ 4 4,300,000 4,300,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับ
สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก และท่ีอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุ คนพิการ จ านวน 200 คน ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน
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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 จังหวัดสระแก้ว

33 กิจกรรม ยกระดับขีดสมรรถนะเครือข่ายในการ
ท างานเพ่ือสังคม

3 1,453,200          1,453,200 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ทักษะอาสาสมัครพัฒนาสังคมให้ได้มาตรฐาน ซ่ึง
จะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

โครงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว

      4,739,700         1,739,700 0     3,000,000

7 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและเผยแพร่ของดีผ่านส่ือโทรทัศน์/วิทยุ/
ส่ิงพิมพ์/ส่ือบุคคล/โซเชียลมีเดีย

2 1,739,700 1,739,700         เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของจังหวัด ซ่ึงจะช่วยให้ประชาชนมีรายได้จาก
การบริการท่องเท่ียวและจ าหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมข้ึน

34 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่กิจกรรม
ส าคัญหรือของดีจังหวัดสระแก้ว

2 3,000,000 3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ระบบจอ LED ซ่ึงไม่ชัดเจน
ในความเหมาะสมและคุ้มค่าของการด าเนิน
โครงการ อีกท้ังไม่ชัดเจนในหน่วยงานและ
งบประมาณส าหรับบริหารจัดการหลังโครงการ
แล้วเสร็จ
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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 จังหวัดสระแก้ว

โครงกำรส่งเสริมควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จังหวัดสระแก้ว

    42,820,000       42,820,000 0 0

8 กิจกรรม ปรับปรุงสามแยก/ส่ีแยก เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนน จังหวัดสระแก้ว

2 27,500,000 27,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ทางแยก (จ านวน 26 แห่ง) เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เสียหาย

9 กิจกรรม หมู่บ้านถนนสวย เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน
 จังหวัดสระแก้ว

2 15,320,000 15,320,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลดอุบัติเหตุ
ในหมู่บ้านและชุมชนท่ีมีถนนทางหลวงชนบท
ผ่านภายในหมู่บ้าน จ านวน 4 แห่ง

โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจฐำน
รำก จังหวัดสระแก้ว

9,716,400 4,714,800 0 5,001,600

35 กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพด้านการนวดไทย เพ่ือการ
ดูแลสุขภาพและการท่องเท่ียว จังหวัดสระแก้ว

2 1,040,000          1,040,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพผู้ประกอบอาชีพนวดไทยให้ได้
มาตรฐาน และช่วยให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน จ านวน 80
 ราย

36 กิจกรรม พัฒนาและยกระดับผ้าทอมือจังหวัด
สระแก้ว

2 3,674,800          3,674,800 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาและ
ยกระดับผ้าทอมือของกลุ่มผ้าทอมือจังหวัด
สระแก้ว จ านวน 10 กลุ่ม ให้มีรายได้เพิมข้ึน
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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 จังหวัดสระแก้ว

37 กิจกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
โดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

2 1,553,300      1,553,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ชัดเจนใน
กิจกรรมการด าเนินงาน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการได้

38 กิจกรรม พัฒนาชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือสระแก้ว
เมืองแห่งความสุข

2 832,000         832,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

39 กิจกรรม สานพลังประชารัฐเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเสริมสร้างผู้ประกอบการชุมชนในการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต

2 1,236,300      1,236,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างท่ี
ปรึกษาเ พ่ือศึกษาวิจัย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

40 กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้ประกอบการ และประชาชน
ในจังหวัดสระแก้ว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ

2 1,380,000 1,380,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 
ปรับปรุงปัจจัยและ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ปลอดภัยให้ได้คุณภำพ
มำตรฐำนสำกล

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
แหล่งน  ำจังหวัดสระแก้ว

42,847,000 42,847,000 0 0
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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 จังหวัดสระแก้ว

10 กิจกรรม ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านคลองมะละกอ
 หมู่ท่ี 14 บ้านคลองมะละกอ ต าบลสระขวัญ อ าเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2       13,000,000         13,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบกระจายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าส าหรับการท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งในพ้ืนท่ี

11 กิจกรรม แก้มลิงบ้านสลองคอง หมู่ท่ี 3 บ้าน
สลองคอง ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว

2        9,499,000          9,499,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบกระจายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าส าหรับการท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งในพ้ืนท่ี

12 กิจกรรม แก้มลิงบ้านสลองคอง 2 หมู่ท่ี 3 ต าบล
คลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2 11,558,000 11,558,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบกระจายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าส าหรับการท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งในพ้ืนท่ี

41 กิจกรรม แก้มลิงบ้านภูน้ าเกล้ียง หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าไร่
 อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2 8,790,000 8,790,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ระบบกระจายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าส าหรับการท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งในพ้ืนท่ี
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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 จังหวัดสระแก้ว

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
เกษตรจังหวัดสระแก้ว

69,560,500 17,786,200 22,208,900 29,565,400

13 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ
พัชรสุธาคชานุรักษ์ในเขตพ้ืนท่ีป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
ภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว)

2 2,834,000            2,834,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการแจกจ่ายวัสดุการเกษตรให้กับ
เกษตรกรโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.

14 กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีพัฒนา
พ้ืนท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตาม
พระราชด าริ

2 16,786,200              16,786,200 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์กว่า 1,520 ราย

15 กิจกรรม เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันและพัฒนา
ชุมชนรอบโรงเรียน

2 1,000,000 1,000,000         เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้การเกษตรพอเพียงในโรงเรียน จ านวน 27
 โรงเรียน รวมท้ังป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรใน
ชุมชน

42 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพและขับเคล่ือนไม้ผล
คุณภาพจังหวัดสระแก้ว

2 12,460,000 12,460,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการแจกจ่ายวัสดุการเกษตรให้กับ
เกษตรกรโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.
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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 จังหวัดสระแก้ว

43 กิจกรรม สร้างความม่ันคงทางด้านอาหารในสถาบัน
เกษตรกรและชุมชน

2 3,454,800 3,454,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการแจกจ่ายวัสดุการเกษตรให้กับ
เกษตรกรโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.

44 กิจกรรม ผักปลอดภัยในพ้ืนท่ี คทช. แปลง 421 
ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น

2 810,000 810,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการแจกจ่ายวัสดุการเกษตรให้กับ
เกษตรกรโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.

45 กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกไผ่เพ่ือลดความเส่ียงการ
ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง

2 20,835,400 20,835,400      เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการ
ปลูกไผ่ เพ่ือให้เกษตรกรให้มีรายได้เพ่ิมข้ีน

46 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพและขับเคล่ือนเกษตร
ปลอดภัย

2 1,500,000 1,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการแจกจ่ายวัสดุการเกษตรให้กับ
เกษตรกรโดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.

47 กิจกรรม ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด

2 8,506,600 8,506,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร และครุภัณฑ์ (รถ
แทรกเตอร์ ) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.
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ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
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งบประมำณ
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ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว

48 กิจกรรม ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการแปรรูปสินค้าเกษตร

2        1,373,500        1,373,500 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเป็นการ
ต่อยอดการด าเนินงานและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน

โครงกำรเมืองสมุนไพรสระแก้ว 12,168,000 0 0 12,168,000

16 กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 2 2,480,000      2,480,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการแจกจ่ายวัสดุการเกษตร และ
ครุภัณฑ์ให้กับเกษตรกรโดยตรง  ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

17 กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้น
ขม้ินชันพันธ์ุดีโดยวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ืออย่างง่าย
เพ่ือการส่งเสริมอาชีพของผู้ปลูกสมุนไพร จังหวัด
สระแก้ว

2 500,000         500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดซ้ือ
สารเคมีเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือและวัสดุการเกษตรซ่ึง
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและควร
ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน

49 กิจกรรม หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า-ดิน 
จังหวัดสระแก้ว

2 550,000         550,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน
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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 จังหวัดสระแก้ว

50 กิจกรรม การแปรรูปสมุนไพรวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรบ้านคลองสิบสาม

2 394,000          394,000        ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. อีกท้ังไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ

51 กิจกรรม ต้นแบบการแปรรูปสมุนไพรข้ันต้น เพ่ือ
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

2 1,244,000 1,244,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. อีกท้ังไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ

52 กิจกรรม ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัย
ของสมุนไพรและผลิตผลทางการเกษตร จังหวัด
สระแก้ว

2        7,000,000      7,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงานและควรใช้งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ปศุสัตว์และประมงจังหวัด
สระแก้ว

23,456,660 0 6,534,000 16,922,660

53 กิจกรรม แปลงใหญ่หญ้าอาหารสัตว์ ในพ้ืนท่ี คทช.
จังหวัดสระแก้ว

2 6,352,360            6,352,360 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.
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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 จังหวัดสระแก้ว

54 กิจกรรม การจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน
ปศุสัตว์อินทรีย์

2 117,800 117,800          เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกร
 ซ่ึงเกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

55 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง 
เชิงธุรกิจ

2 3,071,600            3,071,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นการซ้ือวัสดุแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยตรง 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

56 กิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 2 4,908,700 4,908,700 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปล่อยสัตว์
น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ า 
ซ่ึงจะส่งผลให้ชาวประมงมีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมท้ัง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

57 กิจกรรม สระแก้วประมงอินทรีย์ วิถีย่ังยืน 2 835,000 835,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกร
 ซ่ึงเกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

58 กิจกรรม ส่งเสริมการเล้ียงปลาและแปรรูป 2 498,700         498,700 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการซ้ือวัสดุแจกจ่ายประชาชนโดยตรง 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.
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ยุทธ

ศำสตร์
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งบประมำณ
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งบประมำณ
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สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ท่ีไม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว

59 กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลูกพันธ์ปลา
เพ่ือพัฒนาสู่การแปรรูป

2 672,500 672,500 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
ช่วยให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยมีเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์กว่า 135 ราย

60 กิจกรรม ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรชะลอการขายลูกโคเพศผู้

2 7,000,000 7,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการแจกลูก
โคและปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกของสหกรณ์
โดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 ฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียว ให้มีควำม
ปลอดภัยและปรับปรุงส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก 
เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมให้
เอื อต่อกำรเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศและเช่ือมโยงอำรย
ธรรมโบรำณ

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
ท่องเท่ียว จังหวัดสระแก้ว

47,315,000 47,315,000 0 0

18 กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต อุทยานแห่งชาติปางสีดา

2 3,815,000 3,815,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว รวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไปในการเดินทาง ซ่ึงจะช่วยให้
จังหวัดมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
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ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ท่ีเสนอขอ (บำท)
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กรอบวงเงิน
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ท่ีเห็นควร

สนับสนุนเกิน
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(บำท)
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สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว

19 กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเท่ียว
จังหวัดสระแก้ว สายแยกทางหลวงหมายเลข 33 - 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

2 43,500,000 43,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว รวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไปในการเดินทาง ซ่ึงจะช่วยให้
จังหวัดมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและอำรย
ธรรมโบรำณ

5,300,000 5,300,000 0 0

20 กิจกรรม เทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา จังหวัดสระแก้ว 2 3,300,000 3,300,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดเทศกาล
การท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเพ่ิมข้ึน

21 กิจกรรม ท่องเท่ียวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ 
ตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”

2 2,000,000 2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

โครงกำรส่งเสริมและยกระดับ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว
จังหวัดสระแก้ว

987,200 493,600 0 493,600

22 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและบริการจังหวัดสระแก้ว

2 493,600 493,600            เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านธุรกิจการ
ท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด 
ซ่ึงจะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน
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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 จังหวัดสระแก้ว

61 กิจกรรม ยกระดับความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชน

2 493,600 493,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการได้

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ท่องเท่ียวชุมชน จังหวัด
สระแก้ว

17,577,040 1,000,000 6,764,840 9,812,200

23 กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชุมชน 5 ชาติพันธ์ุ 2 1,000,000 1,000,000         เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ซ่ึงส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

24 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวตามเส้นทาง
ชุมชนท่องเท่ียวจังหวัดสระแก้ว

2 1,000,000      1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างเหมา
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน

62 กิจกรรม ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เส้นทาง
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาตามแนว
พระราชด าริสระแก้ว-ปราจีนบุรี เช่ือมโยงสู่ชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี

2 6,043,950        6,043,950 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียว ซ่ึงจะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้จาก
การท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

63 กิจกรรม พัฒนาต่อยอดวิถีชุมชนสู่การท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม

2 1,800,000      1,800,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการได้
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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 จังหวัดสระแก้ว

64 กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียววัฒนธรรมประเพณี
วิถีชาวนา

2 1,530,000      1,530,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการได้

65 กิจกรรม มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน "เยาวชนอาสาพาเท่ียว" 2 720,890           720,890 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงส่งผลให้จังหวัด
มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

66 กิจกรรม ยกระดับการท่องเท่ียวตลาดชาติพันธ์ุเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

2 240,000         240,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นการศึกษาวิจัย ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

67 กิจกรรม สระแก้วดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณ 
เล่าขานต านาน สู่เมืองศิลปะ

2 5,242,200      5,242,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างเหมา
จัดแสดงผลงาน จัดกิจกรรมถนนศิลปะ ซ่ึงไม่
ชัดเจนในความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการ

โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงกีฬำ

1,500,000 0 1,500,000 0

68 กิจกรรม ส่งเสริมการกีฬาตามเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
กีฬาจังหวัดสระแก้ว

2 1,500,000 1,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียว ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

สระแก้ว   15/20



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 จังหวัดสระแก้ว

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 เพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบโครงสร้ำง
พื นฐำน กำรส่งเสริมกำรค้ำ  
กำรลงทุน พัฒนำเศรษฐกิจ 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสังคม
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับ
ธุรกิจ กำรค้ำชำยแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื นฐำน เพ่ือรองรับธุรกิจ 
กำรค้ำชำยแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

44,440,000 44,440,000 0 0

25 กิจกรรม พัฒนาถนนทางหลวงเพ่ือความปลอดภัย
ส่งเสริมการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดสระแก้ว

2 44,440,000 44,440,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่ง สร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง 
และส่งเสริมการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดสระแก้ว

โครงกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำร
ลงทุน พัฒนำเศรษฐกิจ เพ่ือ
รองรับธุรกิจ กำรค้ำชำยแดน
และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

7,853,300 4,500,000 600,000 2,753,300

26 กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมช่องทาง
การตลาดแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล พร้อมสร้าง
สัมพันธ์ทางการค้าของไทย-กัมพูชา

2 4,500,000 4,500,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาตลาดการค้าชายแดน ส่งผลให้จังหวัด
มีรายได้จากการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน
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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 จังหวัดสระแก้ว

69 กิจกรรม จัดท าแผนการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพ่ือ
พัฒนาการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว

2 800,000         800,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมีลักษณะเป็น
งานวิจัย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

70 กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร
สินค้าฮาลาลสู่สากล

2 1,953,300      1,953,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการได้

71 กิจกรรม เพ่ิมผลิตภาพการผลิต โลจิสติกส์ และการ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว

2 600,000           600,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตและโลจิสติกส์ และการส่งเสริมการค้าการ
ลงทุน เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 
เสริมสร้ำงควำมม่ันคงเพ่ือกำร
พัฒนำพื นท่ีจังหวัดชำยแดน

โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ไทย-กัมพูชำ

3,758,200 0 0 3,758,200

27 กิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดี
ต่อกันระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1 608,200         608,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

สระแก้ว   17/20



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 จังหวัดสระแก้ว

72 กิจกรรม หมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานไทย-
กัมพูชา

1 1,950,000      1,950,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

73 กิจกรรม รวมใจภักด์ิรักส่ิงแวดล้อมไทย-กัมพูชา 1 1,200,000      1,200,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนควำมม่ันคง 
จังหวัดสระแก้ว

2,080,800 0 0 2,080,800

28 กิจกรรม ฝึกอบรมจัดต้ังชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดสระแก้ว 
"สิงห์บูรพา" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 1,354,500      1,354,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.

29 กิจกรรม ฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดสระแก้ว
"สิงห์บูรพา" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 726,300         726,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก.บ.ภ.
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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 จังหวัดสระแก้ว

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง
ในพื นท่ีจังหวัดสระแก้ว

6,950,000 2,250,000 0 4,700,000

30 กิจกรรม เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 1 1,196,500 1,196,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

31 กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสระแก้ว

1 2,250,000 2,250,000 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
เยาวชนต้นแบบ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

74 กิจกรรม พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันในสถานศึกษา 1 944,000 944,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

75 กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิง
บูรณาการ

1 1,900,000      1,900,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน
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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 จังหวัดสระแก้ว

76 กิจกรรม การพัฒนาแนวทางป้องกันและปราม
ปราบการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วด้วยเทคโนโลยีโดรน

1 659,500         659,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

       9,000,000          9,000,000

392,703,600 264,840,100 37,607,740 90,255,760

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั งสิ น
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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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