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จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา  



จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท

1             7,731,000 6           13,555,000

            2,000,000           24,659,600

       -                         -   3             7,700,000
          15,000,000               978,000

       -                         -          -                         -   

       -                         -   7           11,604,800

5           23,969,000 4           13,879,900
            2,780,000

37        339,838,500 11        215,981,200 6          48,700,000 20          75,157,300
            9,000,000             9,000,000

37 348,838,500       11 224,981,200       6 48,700,000         20 75,157,300         

หมายเหตุ : การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวดัชุมพร 197,251,000 บาท (รวมงบบริหารงานจังหวดั)

2           71,725,000

3

3           32,418,200

2           47,894,900

4

71,572,900          

1           53,524,000

3           10,419,100

การพัฒนาการเกษตรสู่การเกษตรคุณภาพและเกษตรทันสมัย1

5

การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน า 
และเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวฝ่ังอา่วไทยและอนัดามัน

การบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
ให้มีความสมดุลและยั่งยนื

11 112,353,900        

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและ โลจสิติกส์

การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมัน่คงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและความมัน่คง
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

1

10

53,524,000          

22,023,900          

 สรปุผลการพิจารณากลัน่กรองแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 จังหวัดชุมพร

รวม  5  ประเด็นการพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวดัแบบบูรณาการ

รวมทั้งหมด

หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นการพัฒนา
โครงการทีเ่สนอใช้งบประมาณ

จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

ภายในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ
เกินกรอบวงเงนิ

10

52

          80,363,800

ชุมพร



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

1 1. การพัฒนาการเกษตรสู่
การเกษตรคุณภาพ และเกษตร
ทันสมัย

โครงการยกระดับปาล์มน้้ามัน
คุณภาพชุมพรสู่วถิีชีวติใหม่
อยา่งยัง่ยนื

2 21,424,200 7,731,000 13,693,200

หน่วยงาน : ส้านักงานเกษตร
จงัหวดัชุมพร

1. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้้ามันคุณภาพสู่
มาตรฐานอยา่งยัง่ยนื

5,731,000 5,731,000

หน่วยงาน : ส้านักงานแรงงาน
จงัหวดัชุมพร

2. เพิม่ทักษะคนตัดปาล์มน้้ามันคุณภาพแบบ New 
Normal

1,175,000      1,175,000

หน่วยงาน: ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัชุมพร

3. ก้าหนดมาตรฐานการผลิตและยกระดับการผลิต
ในโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มจงัหวดัชุมพร

12,000,000 2,000,000     10,000,000

หน่วยงาน : ส้านักงานพาณิชย์
จงัหวดัชุมพร

4. ส่งเสริมตลาดปาล์มน้้ามันคุณภาพชุมพร 2,518,200      2,518,200

2 1. การพัฒนาการเกษตรสู่
การเกษตรคุณภาพ และเกษตร
ทันสมัย

โครงการส่งเสริมการผลิต 
การแปรรูป การยกระดับ 
การพัฒนาแบรนด์กาแฟอัต
ลักษณ์ชุมพรและการตลาด
กาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ตลาด
สากลอยา่งครบวงจร

2 16,457,600 16,457,600

หน่วยงาน : ส้านักงานสหกรณ์
จงัหวดัชุมพร

1. ส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงส์
เจริญ จ้ากัด

100,000 100,000

เห็นควรสนับสนุน 
กิจกรรมที่ 1 เนื่องจากเป็นการยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตปาล์มน้้ามันให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาด สร้างมูลค่าเพิม่จากผลผลิตให้เกษตรกร
กิจกรรมที่ 3 เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกิจกรรม
ยอ่ย จ้านวน 2,000,000 บาท
ไม่เห็นควรสนับสนุน
กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 4 เนื่องจาก
ขาดรายละเอียดกิจกรรมการด้าเนินงานที่ชัดเจน 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
เกษตรกรให้มีอาชีพเสริมสามารถสร้างรายได้
เพิม่ขึ้นในครัวเรือน และยกระดับกาแฟจงัหวดั
ชุมพรให้เป็นแบรนด์คุณภาพ และเพิม่ช่องทาง
การตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

ชมุพร   1/25  



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

หน่วยงาน : ส้านักงานเกษตร
จงัหวดัชุมพร

2. ขับเคล่ือนการพัฒนาการผลิตกาแฟเพือ่ความ
ยัง่ยนื

135,800 135,800

หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดิน
ชุมพร

3. ปรับปรุงคุณภาพดินในพืน้ที่ปลูกกาแฟ 2,741,800 2,741,800

หน่วยงาน : ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัชุมพร

4. ยกระดับอัตลักษณ์กาแฟชุมพรด้วยนวตักรรม
สู่มาตรฐานสากล

5,000,000 5,000,000

หน่วยงาน : ส้านักงานพาณิชย์
จงัหวดัชุมพร

5. เพิม่ศักยภาพกาแฟโรบัสต้าจงัหวดัชุมพรสู่ตลาด
สากล

5,000,000 5,000,000

หน่วยงาน : ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัชุมพร

6. พัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์กาแฟมาตรฐานพืน้
ถิ่นชุมพร

3,480,000 3,480,000

3 1. การพัฒนาการเกษตรสู่
การเกษตรคุณภาพ และเกษตร
ทันสมัย

โครงการส่งเสริมตลาดสินค้า
เกษตรจงัหวดัชุมพรสู่การค้ายคุ
ใหม่

2 10,103,600 8,103,600 2,000,000

1. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการอัต
ลักษณ์จงัหวดัชุมพร

5,000,000 5,000,000

2. ส่งเสริมตลาดผลไม้คุณภาพจงัหวดัชุมพร 
สู่การค้ายคุใหม่

1,403,600 1,403,600

3. ส่งเสริมตลาดอาหารทะเลจงัหวดัชุมพร 1,700,000 1,700,000

หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยแม่โจ ้-
 ชุมพร

4. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศส้าหรับเกษตรกร

2,000,000 2,000,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การตลาดสินค้าเกษตรของจงัหวดั สร้างโอกาส
และเพิม่ช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร 
เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกร หน่วยงาน: ส้านักงานพาณิชย์

จงัหวดัชุมพร

ชมุพร   2/25  



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

โครงการยกระดับคุณภาพ
การผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย

2 18,823,400 7,857,000 10,966,400

1. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์พืชผลเอกลักษณ์ชุมพร

1,797,000 1,797,000

2. การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มยวุเกษตรกร 2,867,000      2,867,000

หน่วยงาน : ส้านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัชุมพร

3. ส่งเสริมการเล้ียงสุกรชีวภาพ(หมูหลุม)จงัหวดั
ชุมพร

3,350,000      3,350,000

เห็นควรสนับสนุน 
กิจกรรมที่ 1 เนื่องจากเป็นการยกระดับคุณภาพ
สินค้าเกษตรสร้างโอกาสและเพิม่ช่องทาง
การตลาดตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
และประชาชน กิจกรรมที่ 6 เนื่องจากจงัหวดั
ชุมพรเป็นจงัหวดัที่มีเส้นทางสายหลักผ่านขึ้นลง
ภาคใต้เห็นควรพัฒนาสถานประกอบการริมทาง
ให้มีคุณภาพตอบสนองผู้บริโภค เพือ่เพิม่รายได้ที่
มากขึ้น กิจกรรมที่ 7 เนื่องจากเป็นการสร้าง
โอกาส ในการประกอบธรุกิจให้แก่ชุมชนและ 
พัฒนา ผลผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐานเพือ่เพิม่
รายได้ให้แก่ผู้ผลิตทุเรียน

หน่วยงาน : ส้านักงานเกษตร
จงัหวดัชุมพร

1. การพัฒนาการเกษตรสู่
การเกษตรคุณภาพ และเกษตร
ทันสมัย

4

ชมุพร   3/25  



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

4. ส่งเสริมเพิม่ประสิทธภิาพการเล้ียงแพะพันธุ์ดี
ครบวงจรแบบมีส่วนร่วมจงัหวดัชุมพร

2,500,000      2,500,000

หน่วยงาน : ศูนยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรด้านแมลง
เศรษฐกิจจงัหวดัชุมพร

5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลง
เศรษฐกิจ จงัหวดัชุมพร

2,249,400      2,249,400

หน่วยงาน : ส้านักงานพาณิชย์
จงัหวดัชุมพร

6. ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการริมทาง
จงัหวดัชุมพร

1,500,000 1,500,000

หน่วยงาน : ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัชุมพร

7. สร้างคุณค่าเพิม่ให้ทุเรียน ด้วยนวตักรรม
สร้างสรรค์และการจดัการทรัพยากรด้วยระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวยีน รองรับความปกติใหม่ (New 
Normal)

4,560,000 4,560,000

 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
กิจกรรมที่ 2 เนื่องจากกิจกรรมการด้าเนินงาน
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรง และบางส่วนเป็นการอบรม
ให้กับเจา้หน้าที่รัฐ
กิจกรรมที่ 3 - 5 เนื่องจากกิจกรรม
การด้าเนินงานและค่าใช้จา่ยส่วนใหญ่
เป็นการสนับสนุนปัจจยัการผลิตแก่เกษตรกร
โดยตรง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

5 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเพือ่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน้าและ
เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวฝ่ังอ่าว
ไทย และอันดามัน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวชุมพรสู่
มาตรฐานสากล
หน่วยงาน : ส้านักงานจงัหวดั
ชุมพรส้านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวดัชุมพร ,
ส้านักงานประชาสัมพันธจ์งัหวดั
ชุมพร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดัชุมพร
  - จดังานโลกทะเลชุมพร (3,500,000 บาท)
  - กีฬาเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sport  for 
Tourism) (1,000,000 บาท)
  -  เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว (2,394,900 บาท)
  -  ประชาสัมพันธส์นับสนุนยทุธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จงัหวดัชุมพร 
(978,000  บาท)

2 7,872,900 6,894,900        978,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
และประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว รวมถึงการ
ขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวเพือ่สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน
ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 - ประชาสัมพันธส์นับสนุนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จงัหวดั
ชุมพร (978,000 บาท)
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

6 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล

2 56,000,000 41,000,000 15,000,000

1. ปรับปรุงวดัพระบรมธาตุสว ี(บริเวณด้านทิศใต้) 
เพือ่รองรับการท่องเที่ยวด้านศิลปวฒันธรรม
ประเพณีและประวติัศาสตร์

18,000,000 18,000,000

2.  พัฒนาท่าเรือเกาะพิทักษ์เพือ่รองรับการท่องเที่ยว 23,000,000 23,000,000

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดบางเบิด 15,000,000 15,000,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อ้านวยความสะดวก
ในการคมนาคมเพือ่กระตุ้นการท่องเที่ยวของ
จงัหวดั

2. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
เพือ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน้า 
และเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว
ฝ่ังอ่าวไทย และอันดามัน หน่วยงาน : ส้านักงาน

โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
ชุมพร
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

7 4. การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

โครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมพร
อยูดี่มีสุขด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัชุมพร

1. พัฒนาศักยภาพแกนน้าชุมชน 
2. สร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย จากยาเสพติด 
3. สร้างสัมมาชีพครัวเรือนชุมชนอาหารปลอดภัย 
กลุ่มพืช-ผักปลอดภัย ,กลุ่มสัตวป์ลอดภัย,
กลุ่มข้าวสารปลอดภัย
4. สร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและทักษะทาง
การตลาด (ระดับอ้าเภอ) พัฒนาสุดยอดเมนูเด็ด
ชุมชน อาหารปลอดภัย,พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) พัฒนาทักษะทางการตลาดและส่งเสริม
ช่องทางการตลาด
5. สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
6. ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ชุมชนชุมพรอยูดี่มีสุข

4 4,690,000 4,690,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
ครัวเรือนชุมชนน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริการจดัการเพือ่เพิม่รายได้
ให้แก่ครัวเรือน
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

8 4. การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

โครงการรณรงค์ ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE 
NUMBER ONE
หน่วยงาน : ส้านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร

1. จดัประชุมคณะกรรมการอ้านวยการ/
คณะท้างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจดัต้ังชมรม
และด้าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 
3. การจดัประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN  
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP/ TO 
BE NUMBER ONE IDOL 2021 และกิจกรรมสร้าง
กระแส ระดับจงัหวดั เช่น การประกวดดนตรี เป็นต้น
4. เข้าร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE
 TEEN  DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคใต้/ประเทศ
5. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและ
ดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้ และ
ระดับประเทศ

1 4,170,300 4,170,300 เห็นควรสนันสนุน เนื่องจากเป็นการรณรงค์เพือ่
ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

9 4. การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความมั่นคง และ
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
พืน้ที่เปูาหมายการพัฒนาเพือ่
เสริมความมั่นคง
หน่วยงาน : ที่ท้าการปกครอง
จงัหวดัชุมพร

 - อบรมเครือข่ายภาคประชาชนในพืน้ที่เปูาหมาย
การพัฒนาเพือ่เสริมความมั่นคงของจงัหวดั 
เพือ่ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนัก
ในเร่ืองความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

1 1,274,800     1,274,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด้าเนินงานมีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
และเป็นการอบรมเจา้หน้าที่รัฐ

10 4. การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย
จากภัยยาเสพติด
หน่วยงาน : ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัชุมพร

1. จดัพิธรัีบมอบเงินขวญัถุงพระราชทาน
2. น้าเสนอผลความส้าเร็จของหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ
3. จดักิจกรรมวนัสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง  ปลอดภัย
จากภัยยาเสพติด
5. ส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
6. ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

1 1,558,800 1,558,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
ความตระหนักให้แก่ชุมชนให้รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมเพือ่สร้างชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพ
ติด
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

11 4. การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ
หน่วยงาน : ส้านักงานแรงงาน
จงัหวดัชุมพรและหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงานจงัหวดั
ชุมพร

 - พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับผู้ประสบปัญหา
ด้านอาชีพ

4 1,110,000     1,110,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด้าเนินงานมีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ
รายละเอียดกิจกรรมการอบรมฯไม่ชัดเจน
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12 5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื

โครงการคุ้มครอง ปูองกัน ฟืน้ฟู
ทรัพยากรทางทะเลและสัตว์
ทะเลหายาก
หน่วยงาน : ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร 

1. อนุบาลและติดตามการเจริญเติบโตหอยมือเสือ
เพือ่ปล่อยหอยมือเสือคืนสู่ธรรมชาติ
2. ฟืน้ฟูปะการังโดยการบูรณาการทุกภาคส่วน 
3. บริหารจดัการขยะใต้ทะเล 
4. อบรมด้าน้้าอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล

5 2,300,000 2,300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฟืน้ฟู
ระบบนิเวศน์และสร้างความสมดุลให้กับ
ทรัพยากรทางทะเล

13 5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การเพิม่ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง
หน่วยงาน : ส้านักงานประมง
จงัหวดัชุมพร

 - จดัสร้างปะการังเทียมเพือ่ฟืน้ฟูแหล่งอาศัยสัตว์
ทะเล ในพืน้ที่ อ้าเภอเมืองชุมพร และ อ้าเภอปะทิว

5 17,604,000 17,604,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
สมดุลของระบบนิเวศน์ทางทะเลให้เป็นฐาน
การผลิตสัตวน์้้าตามธรรมชาติที่หลากหลาย
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14 5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื

โครงการปูองกันการกัดเซาะ
ตล่ิงและชายฝ่ังเพือ่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
หน่วยงาน : ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจงัหวดัชุมพร 

1. ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงริมแม่น้้าสว ี(ต่อเนื่อง
เขื่อนเดิม) ความยาว 300 ม. (33,000,000 บาท)
2. ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงริมแม่น้้าท่าตะเภา 
ความยาว 200 ม. (22,000,000 บาท)
3. ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง บริเวณวดันาสัก  
ความยาว 100 ม.  (11,000,000 บาท)
4. ก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งปูองกันการกัดเซาะริมทะเล
อ่าวไทย บริเวณศูนยอ์นุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
จงัหวดัชุมพร ความยาว 200 เมตร 
(3,425,000 บาท)

5 69,425,000 69,425,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปูองกันและ
แก้ไขความเสียหายจากการกัดเซาะตล่ิงริมแม่น้้า
 ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ทรัพยสิ์นของทางราชการและประชาชนในพืน้ที่

15 5 2,409,900     2,409,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากขาดความพร้อม
ในแบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 

1. ระบบไฟฟูาจากโซลล่าเซลล์ส้าหรับระบบเติม
อากาศอนุบาลสัตวน์้้า
วยัอ่อน

1,000,000      1,000,000

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร

1,409,900      1,409,900

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การใช้พลังงานทางเลือก
หน่วยงาน : ส้านักงานพลังงาน
จงัหวดัชุมพร

5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื
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16 5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื

โครงการสร้างการมีส่วนร่วม
ตามแนวศาสตร์พระราชา
ในการพัฒนาพืน้ที่ปุาต้นน้้า
หน่วยงาน  : ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร
หน่วยงานร่วม : หน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร

1. ก่อสร้างฝายต้นน้้าล้าธาร (แบบกึ่งถาวร 20 แห่ง 
ในพืน้ที่จงัหวดัชุมพร 1 อ้าเภอ
2. เพาะหญ้าแฝกเพือ่ปลูกในพืน้ที่เส่ียงภัยดินถล่ม 
จ้านวน 500,000 กล้า
3. สร้างกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ดินและน้้า และสร้าง
จติส้านึกในการอนุรักษ์ดินและน้้า จ้านวน 4 แห่ง

5 4,025,000 4,025,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฟืน้ฟูและ
ลดผลกระทบพืน้ที่ปุาเส่ือมโทรมที่เส่ียงต่อภัย
ธรรมชาติ และสร้างจติส้านึกความตระหนักให้
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้

17 3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
คมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
โครงข่ายทางและสะพาน
สนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการเกษตร   
หน่วยงาน  : แขวงทางหลวง
ชนบทชุมพร,อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะชุมพร

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประวติันิคม
 (ซอย1) ต.ท่าแซะเชื่อมต่อ ต.คุริง อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร (25,000,000 บาท)
2. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนน
เลียบชายฝ่ังทะเลตะวนัตกของอ่าวไทย (Thailand 
Riviera) - ท่าอากาศยานชุมพร ต้าบลชุมโค อ้าเภอ
ปะทิว จงัหวดัชุมพร (25,000,000 บาท)
3. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต Tack Coat
 จดัท้าปูายโครงการและปูายประชาสัมพันธ ์พร้อม
ไฟฟูาส่องสวา่งระบบโซลาเซลล์ บริเวณอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชุมพร (3,524,000 บาท)

2 53,524,000 53,524,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อ้านวยความสะดวกในการ
คมนาคมเพือ่กระตุ้นการท่องเที่ยวของจงัหวดั
และแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชน
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18 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสู่
การลดความเหล่ือมล้้าทางสังคม

4 4,673,600 4,673,600

หน่วยงาน  : ส้านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร

1. ชุมพรเมืองน่าอยู ่ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลแบบครบ
วงจร

873,600         873,600

หน่วยงาน  : ส้านักงาน
การศึกษาจงัหวดัชุมพร

2. ชุมพรนครแห่งการอ่าน 3,200,000      3,200,000

หน่วยงาน  : ส้านักงานคุม
ประพฤติจงัหวดัชุมพร

3. คืนคนดีสู่สังคม 600,000         600,000

19 1. การพัฒนาการเกษตรสู่
การเกษตรคุณภาพ และเกษตร
ทันสมัย

โครงการการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลขนาด
ใหญ่
สู่อาหารปลอดภัยควบคู่กับการ
ใช้เทคโนโลยพีลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่สร้างมูลค่าเพิม่
แก่ชุมชนในพืน้ที่จงัหวดัชุมพร
หน่วยงาน  : มหาวทิยาลัยแม่
โจ-้ชุมพร

1. อบรมถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะเล้ียงสาหร่ายแบบอินทรีย์
2. อบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปและ
สร้างผลิตภัณฑ์สาหร่ายปลอดภัย
3. อบรมถ่ายทอดความรู้เร่ืองการใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในการแปรรูปสาหร่ายปลอดภัย
4. อบรมถ่ายทอดการเพิม่มูลค่าของผลิตภัณฑ์
สาหร่ายแปรรูป

2 2,000,000     2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การศึกษาวจิยัซ่ึงมหาวทิยาลัยควรเสนอร่วมกับ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในจงัหวดั 
เพือ่ความต่อเนื่องในการขอรับงบประมาณ

ไม่เห็นควรสนันสนุน เนื่องจากกลุ่มเปูาหมาย
และรายละเอียดกิจกรรมการด้าเนินงานไม่
ชัดเจน  

4. การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
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(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

20 1. การพัฒนาการเกษตรสู่
การเกษตรคุณภาพ และเกษตร
ทันสมัย

โครงการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารเข้าสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียเ์พือ่การท่องเที่ยว
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร

1. พัฒนาประสิทธภิาพการผลิตโดยการสร้าง
เครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์
2. พัฒนายกระดับระบบการผลิตสินค้าเกษตรและ
การแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรและพัฒนายกระดับ
การแปรรูปของสถานประกอบการ โดยการพัฒนา
ยกระดับระบบการผลิต
3. ตรวจและรับรองการผลิตแบบเกษตรอินทรียต์าม
มาตรฐานสากล (ต้นทาง) เกษตรกรได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
4. การบริหารจดัการตลาดสินค้าเกษตรโดยการ
จดัท้าข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์อินทรียท์ั้งหมดของจงัหวดัและจดัท้า
ตลาดออนไลน์ส่งเสริมชุมชนค้าขายออนไลน์
5. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ด้านอาหารสุขภาวะ จงัหวดัชุมพร อยา่งครบวงจร

2 4,500,000     4,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรง

21 1. การพัฒนาการเกษตร
สู่การเกษตรคุณภาพ และ
เกษตรทันสมัย

โครงการยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ โดยนวตักรรม
เกษตรอัจฉริยะ เพือ่ขับเคล่ือน
สู่เกษตรปลอดภัย
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร

1. ฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านบริหารจดัการน้้าแบบ
อัจฉริยะ Smart Farming รวมถึงการประยกุต์และ
วธิกีารติดต้ังให้เหมาะและมีประสิทธภิาพ
2. จดัท้าต้นแบบแปลงสาธติระบบการให้ปุย๋แบบ
อัจฉริยะ
3. ติดตามผลการด้าเนินงานแนะน้า และแก้ไข
4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

2 2,500,000     2,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรง

ชมุพร   15/25  



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

22 1. การพัฒนาการเกษตร
สู่การเกษตรคุณภาพ และ
เกษตรทันสมัย

โครงการการผลิตปุย๋อินทรีย์
ด้วยวธิวีศิวกรรมแม่โจ ้1 จาก
เปลือกทุเรียนและส่ิงเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร

1. ผลิตปุย๋อินทรียจ์ากเปลือกทุเรียนและส่ิงเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรด้วยวธิวีศิวกรรมแม่โจ ้1
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตปุย๋อินทรียแ์บบไม่
พลิกกลับกองด้วยวธิวีศิวกรรมแม่โจ ้1
3. สร้างเครือข่ายผลิตปุย๋อินทรียจ์ากส่ิงเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร

2 700,000        700,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรง

23 1. การพัฒนา
การเกษตร
สู่การเกษตรคุณภาพ และ
เกษตรทันสมัย

โครงการพัฒนาเทคนิค
การเพาะเล้ียงเนื้อเยือ่อยา่งง่าย
ที่เหมาะสม ส้าหรับการเรียน
การสอน
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร

จดัอบรมเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยือ่พืชสมุนไพร
ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมในจงัหวดัชุมพรและ
โรงเรียนใกล้เคียง 

2 2,000,000     2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรง

ชมุพร   16/25  



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

24 1. การพัฒนา
การเกษตร
สู่การเกษตรคุณภาพ และ
เกษตรทันสมัย

โครงการถ่ายทอดและส่งเสริม
การจดัการธาตุอาหาร การ
วเิคราะห์ดินและพืชเพือ่เพิม่
คุณภาพการผลิตภาคการเกษตร
ในจงัหวดัชุมพร
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขต
อุดมศักด์ิ จงัหวดัชุมพร

1. ให้ความรู้ด้านการจดัการธาตุอาหารในดิน
2. แนะน้าวธิกีารจดัการดินและพืชเพือ่ลดต้นทุน
การผลิต (ค่าปุย๋เคม)ี 
3. วเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร (ดินและใบพืช)
ในสวนเกษตรกร เช่น สวนทุเรียน มังคุด ปาล์ม
น้้ามัน ยางพารา  พืชผัก และข้าว
4. ส่งเสริมการจดัการธาตุอาหารที่เหมาะสมแต่ละ
แปลงตามค่าวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผลโครงการ

2 1,855,000     1,855,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรง

ชมุพร   17/25  



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

25 2. การพัฒนา
การท่องเที่ยว เพือ่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นน้า และเป็นประตู
สู่การท่องเที่ยว
ฝ่ังอ่าวไทย 
และอันดามัน

โครงการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์โดยก้าหนดระดับการ
ใช้ประโยชน์สูงสุดในการรองรับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพือ่
เพิม่พูนมาตรฐานการแข่งขัน
ทางการท่องเที่ยวของจงัหวดั
ชุมพร
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจงัหวดัชุมพร
2. การประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
ยกระดับและเพิม่ศักยภาพการท่องเที่ยว จงัหวดั
ชุมพร

2 2,000,000     2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรง

26 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว เพือ่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน้า และ
เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวฝ่ังอ่าว
ไทย และอันดามัน

 โครงการการส่งเสริมเมือง
ภูมิภาค จงัหวดัชุมพรให้เป็น
ศูนยก์ลางเมืองท่องเที่ยวเพือ่
เป็นรางวลั การประชุมและการ
จดันิทรรศการนานาชาติ
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขต
อุดมศักด์ิ จงัหวดัชุมพร

1. ศึกษา ค้นควา้ รวบรวม และจดัระบบข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว
2. ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงพืน้ที่เก็บข้อมูล
3. จดัเวทีสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ของจงัหวดัทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ผู้ประกอบการธรุกิจด้านการท่องเที่ยวเพือ่ช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. วเิคราะห์สรุปผล เขียนรายงาน พร้อมเผยแพร่
ข้อมูลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2 1,500,000     1,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรง

ชมุพร   18/25  



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

27 2. การพัฒนา
การท่องเที่ยว 
เพือ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน้า 
และเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว
ฝ่ังอ่าวไทย และอันดามัน

โครงการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเพือ่รองรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า 
จงัหวดัชุมพร
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขต
อุดมศักด์ิ จงัหวดัชุมพร

จดัท้าหลักสูตรระยะส้ัน และระยะยาว เพือ่พัฒนา
บุคลากรด้านการบริการเรือส้าราญทางน้้า และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
 -  อบรมเชิงปฏิบัติการ
 -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

2 4,200,000     4,200,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการ
ที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง

28 4. การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ทางเลือกจากวสัดุเหลือใช้เพือ่
สร้างมูลค่าเพิม่ให้กับผู้สูงวยั
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร

 1. ส้ารวจความต้องการของผู้สูงอายใุนการ
ประกอบอาชีพหรือท้างานในพืน้ที่จงัหวดัชุมพร
2. ส้ารวจทรัพยากร วสัดุ เหลือใช้ของในแต่ละชุมชน
ในพืน้ที่จงัหวดัชุมพร
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
4. ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

4 2,000,000     2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรง
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

29 4. การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

โครงการยวุเกษตรรักษ์วถิี
พอเพียง
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร

 1. การอบรมการเรียนรู้ ยวุเกษตรรักษ์วถิีพอเพียง
2. Walk really เรียนรู้วถิีเกษตรพอเพียง
3. รายงานผลโครงการและสรุปเล่มโครงการ

4 256,100        256,100 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรง
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

30 4. การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะชีวติและทักษะพัฒนา
อาชีพ
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร

1. ฝึกอบรมเพือ่พัฒนาทักษะอาชีพ  “การท้าขนม
เพือ่สร้างอาชีพ” 
2. ฝึกอบรมเพือ่พัฒนาทักษะอาชีพ “การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” 
3. ฝึกอบรมเพือ่พัฒนาทักษะอาชีพ “งาน
ประดิษฐ์ประดอย เพือ่สร้างรายได้” 
4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบตราสินค้า
และบรรจภุัณฑ์ 
5. ประชุมเพือ่ติดตามและสรุปผลการด้าเนินงาน
โครงการ

4 290,300        290,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรง

31 4. การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

โครงการฝึกอบรมการแปรรูป
อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนเพือ่สร้าง
มูลค่าเพิม่แก่ชุมชนในพืน้ที่
จงัหวดัชุมพร
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร

1. อบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปและ
สร้างผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูงด้วยฉลากและบรรจภุัณฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม
3. อบรมถ่ายทอดความรู้เร่ืองการใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในการแปรรูปอาหารปลอดภัย
4. อบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฏหมายฉลาก
และบรรจภุัณฑ์ส้าหรับการแปรรูปอาหารปลอดภัย

4 2,000,000     2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการที่มี
ภารกิจรับผิดชอบโดยตรง
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

32 5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื

โครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
เพือ่ความมั่นคงทางอาหารและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื
หน่วยงาน : ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร
หน่วยงานร่วม : หน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร

1. ปลูกปุาชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตวน์้้า
2. เก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศและปล่อยพันธุ์สัตว์
น้้า

5 2,000,000 400,000     1,600,000 เห็นควรสนับสนุน 
กิจกรรมที่ 1 เฉพาะการปลูกปุาชายเลน
กิจกรรมที่ 2 เฉพาะการเก็บขยะตกค้างในระบบ
นิเวศ เนื่องจากเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและ
จติส้านึกที่ดี ในด้านการอนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรที่ดีให้กับชุมชนและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพืน้ที่
ไม่เห็นควรสนับสนุน 
ค่าจดัหาพันธุ์สัตวท์ั้งสองกิจกกรรม เป็นเงิน 
1,600,000 บาท 
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

33 5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพใน
การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม
อยา่งมีส่วนร่วมน้าสู่สังคม
คาร์บอนต้่า
หน่วยงาน : ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร
หน่วยงานร่วม : หน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร

1. บริหารจดัการขยะลอยน้้าบริเวณปากแม่น้้า 
โดยทุ่นกักขยะ (Boom) ต้นแบบ
2. กิจกรรมโรงเรียน วดั ชุมชนต้นแบบ 
ในการจดัการส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
3. ค่ายเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม

5 1,980,000 800,000     1,180,000 เห็นควรสนับสนุน 
กิจกรรมที่ 1 บริหารจดัการขยะลอยน้้าบริเวณ
ปากแม่น้้า โดยทุ่นกักขยะ (Boom) ต้นแบบ 
เนื่องจากเป็นการลดปริมาณขยะลอยน้้าที่จะไหล
ลงสู่ทะเล และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ
ของขยะที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเล
ไม่เห็นควรสนับสนุน 
กิจกรรมที่ 2 และ 3 เนื่องจากกิจกรรม
การด้าเนินงานมีความซ้้าซ้อนกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

34 5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพแหล่ง
เรียนรู้พันธุ์ไม้หายาก และพืช
สมุนไพรของจงัหวดั เพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
หน่วยงาน  : ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร
หน่วยงานร่วม : หน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร

1. จดัท้าปูายส่ือความหมายชนิดพันธุ์ไม้ปุามีค่า/
หายาก
2. สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพืน้บ้าน เพือ่พัฒนา
สู่ฐานการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยนืโดย
การจดัอบรมให้ความรู้ในการน้าพืชสมุนไพรที่มี
ในท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ตามแบบภูมิปัญญา
ชาวบ้าน วเิคราะห์ข้อมูลผลการส้ารวจและจดัท้า
ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรจงัหวดัชุมพร

5 1,140,000 1,140,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

35 5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรปุาไม้เพือ่การใช้
ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื 
หน่วยงาน  : ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร
หน่วยงานร่วม : หน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร

1. จดัหากล้าไม้คุณภาพ จ้านวน 200,000 กล้า
เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมปลูกปุาลดภาวะโลก
ร้อน
2. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
จ้านวน 4 กลุ่ม
3. ด้าเนินการจดัต้ังปุาชุมชน จ้านวน 4 แห่ง 
ในพืน้ที่จงัหวดัชุมพร 3 อ้าเภอ /ปลูกไม้เสริมใน
พืน้ที่ปุาเปูาหมาย จ้านวน 120 ต้น/ไร่                

5 3,060,000     3,060,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด้าเนินงานมีความซ้้าซ้อนกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

36 5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ปลูกไม้แดงคืนถิ่นชุมพร ในเขต
พืน้ที่จดัที่ดินท้ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 
ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ
หน่วยงาน  : ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร
หน่วยงานร่วม : หน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดัชุมพร

1. จดัหากล้าไม้แดง
2. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ไม้แดง

5 7,410,000     7,410,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด้าเนินงานมีความซ้้าซ้อนกับภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

ชมุพร   24/25  



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดชมุพร

37 5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื

โครงการส้ารวจรวบรวมสาย
พันธุ์ไผ่เพือ่ใช้ปลูกเป็นแนว
ปูองกันลมและไม้ค้้าไม้ผล 
(ทุเรียน)
หน่วยงาน  : มหาวทิยาลัยแม่
โจ-้ชุมพร

 1. ส้ารวจรวบรวมชนิดพันธุ์ไผ่ที่เหมาะแก่การน้ามา
ปลูกเป็นแนวปูองกันลม
2. สร้างแปลงสาธติการปลูกไผ่เพือ่เป็นแนวปูองกัน
ลมให้กับสวนผลไม้และสวนทุเรียน
3. ฝึกอบรมการจดัการสวนไผ่อยา่งบูรณาการ

5 1,000,000     1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้้าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการ
ที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง

339,838,500 215,981,200 48,700,000     18,796,400

       9,000,000          9,000,000

348,838,500 224,981,200 48,700,000 75,157,300รวมทัง้สิ้น

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ

ชมุพร   25/25  



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

      -                       -   10          35,822,400 

          1,500,000 

3          56,244,000 5          29,500,000 

             280,000 

1          25,000,000       -                         - 

      -                       -   1           2,300,000 

2          17,778,900       -                         - 

         16,034,800 
48       454,318,100 26 269,858,000 6 99,022,900 16 85,437,200 

         10,000,000          10,000,000 
48 464,318,100      26 279,858,000      6 99,022,900 16 85,437,200 

หมายเหตุ : การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ .ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดสุราษฎร์ธานี   268,376,700  บาท (รวมงบบริหารงานจงัหวัด)

         68,700,000 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มัน่คงและ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

7 102,513,700       5

       104,625,000 

4 การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ
ในการแขง่ขนั

5 16,845,000         4          14,545,000 

3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกส์ (Logistic) 
ภาคใต้ตอนบน

5 129,625,000       4

14          53,392,400 4          16,070,000 

2 การส่งเสริมอตุสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยนื 17        151,942,000 9          65,918,000 

 สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี 

รวม  5  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดัแบบบูรณำกำร

รวมทั้งหมด

หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

1 การเพิ่มศักยภาพการแขง่ขนัภาคเกษตร อตุสาหกรรมเกษตร
และการพลังงาน

สุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 4. การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวติที่ดีและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการเยาวชนเมืองคนดี
เป็นที่หนึ่ง
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. รณรงค์ปลุกจติส านึกและสร้างกระแสนิยมที่
เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(4,200,000 บาท)
2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางจติใจให้แก่เยาวชน 
(700,00 บาท)
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพือ่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (865,000 บาท)

1 5,765,000 5,765,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง TO BE 
NUMBER ONE ซ่ึงเป็นปัญหาความรุนแรงใน
พืน้ที่

2 5. การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง
และมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมคลองศก
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลอง ความยาว  
300  เมตร

5 30,000,000 30,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะตล่ิงริมคลองศก ซ่ึงมีความรุนแรง
เพิม่สูงขึ้นทุกปีและเป็นปัญหาส าคัญของพืน้ที่

3 5. การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง
และมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
ความสามารถของชุมชน
ในการจดัการภัยพิบัติและ
สาธารณภัยจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชนพืน้ที่เส่ียงภัยพิบัติ 
(579,900 บาท)
2. การจดัต้ังศูนยป์ฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติ
ประจ าชุมชนพืน้ที่เส่ียงภัยพิบัติในจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี จ านวน 6 ศูนย ์(7,199,000 บาท)
3. ประเมินผลการจดัต้ังศูนยป์ฏิบัติการป้องกัน
ภัยพิบัติประจ าชุมชนพืน้ที่เส่ียงภัยในจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี จ านวน 6 ศูนย ์(34,800 บาท)

5 7,813,700      7,778,900         34,800 เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 และ 2
เนื่องจากเป็นการเพิม่ประสิทธภิาพของชุมชน
ในการจดัการภัยพิบัติและสาธารณภัยในพืน้ที่
เส่ียงสูงและเกิดขึ้นรุนแรงเป็นประจ าทุกปี
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 3 เนื่องจาก
เป็นค่าใช้จา่ยในการติดตามประเมินผล
โครงการ
ข้อสังเกต  ค่าใช้จา่ยส่วนใหญ่เป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์ จ านวน 13 รายการ งบประมาณ 
6,417,800 บาท ซ่ึงไม่มีกรอบการจดัหาและ
จ านวนที่มีอยูเ่ดิมของหน่วยด าเนินการ

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

4 5. การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง
และมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม

โครงการฟืน้ฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝ่ังที่ 4

1. ป้องกันแมงกะพรุนพิษ (500,000 บาท)
2. สร้างบ้านปลาแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 
(1,100,000 บาท)
3. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังโดยวธิกีาร
ปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน(4,000,000 บาท)
4. ฟืน้ฟูระบบนิเวศแนวปะการังแบบมีส่วนร่วม 
(23,100,000 บาท)

5 28,700,000     12,700,000    16,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฟืน้ฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ไม่เห็นควรสนับสนุน การจดัซ้ือเรือขับเคล่ือน
ผิวน้ าด้วยก าลังลม (แอร์โบ๊ท) จ านวน 2 ล า 
วงเงิน 16,000,000 บาท เนื่องจากเป็นการ
จดัซ้ือครุภัณฑ์เพือ่ใช้งานตามภารกิจปกติของ
ส่วนราชการ

5 5. การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง
และมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการ
ปัญหามลพิษขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิด เพือ่มุ่งสู่เมือง 
Zero Waste
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยจากต้นทางอยา่ง  มีส่วนร่วม 
ในทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
รวมถึงพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
ในการจดัการขยะมูลฝอย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวชิาการเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพและยกระดับสถานที่ก าจดัขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกหลัก
วชิาการ 
4. จดัท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอย
ในพืน้ที่จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

5 3,000,000 3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการปัญหา
มลพิษขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญของ
พืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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6 3. การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกส์ 
(Logistic) ภาคใต้ตอนบน

โครงการพัฒนาทางหลวงเพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพการจราจร
และขนส่ง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวยีงสระ)

ก่อสร้างปรับปรุงและขยายทางหลวงเป็น 4 ช่อง
จราจร ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สอง
แพรก - ควนสวา่ง

2 22,625,000 22,625,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม เพือ่ลดอุบัติเหตุถนนทาง
หลวงหมายเลข 4037 ซ่ึงเป็นโค้งอันตรายเกิด
อุบัติเหตุบ่อยคร้ัง

7 3. การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกส์ 
(Logistic) ภาคใต้ตอนบน

โครงการปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 41 เพือ่เชื่อมโยง
เครือข่ายระหวา่งภาค
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานี ที่ 1

ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 41 ตอน
เกาะมุกข–์ ควนรา

2 40,000,000 40,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการ
ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 41 ซ่ึงถนนมี
สภาพช ารุดทรุดโทรมและเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยคร้ังจากปริมาณการจราจรจ านวนมาก

8 3. การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกส์ 
(Logistic) ภาคใต้ตอนบน

โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่
โครงการจฬุาภรณ์พัฒนา 8 
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี

ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางเข้าสู่โครงการ
จฬุาภรณ์พัฒนา 8

2 27,000,000 27,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม ให้มีความ
สะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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9 5. การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง
และมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม

โครงการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธภิาพอยา่งยัง่ยนืใน
ที่ดินท ากินโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. ปรับสภาพพืน้ที่เพือ่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ที่ดิน
2. การปลูกป่าตามเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาตใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ
การปลูกต้นไม้จติอาสาของชุมชนเพือ่ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการเพิม่พืน้ที่สีเขียว
3. รังวดัแบ่งแปลงพืน้ที่ ในแปลงพืน้ที่ที่ดินท ากิน
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้เร่ือง
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. ติดตาม ส ารวจ จดัท าระบบฐานข้อมูล
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

5      10,000,000      10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการป้องกัน
การบุกรุกป่าช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ไม่
มีที่ดินท ากิน ได้มีที่อยูอ่าศัยและพืน้ที่ท ากิน
อยา่งถูกต้องตามกฎหมายและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
ข้อสังเกต  งบลงทุน  5,610,000 บาท ไม่มี
แบบรูปรายการ ปร.4 และ ปร.5

10 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการสร้างเครือข่าย
เพือ่การท่องเที่ยว อ าเภอ
บ้านนาสาร
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวจากภาครัฐ 
เอกชนและประชาสังคม
2. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้
3. จดัท าส่ือของเครือข่ายเพือ่การประชาสัมพันธ์

2 500,000        500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่มีภารกิจ
รับผิดชอบโดยตรง

11 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการมหกรรมวฒันธรรม
ส่ีภาค
หน่วยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. การจดัแสดงแสง สี เสียงศิลปวฒันธรรม  
4 ภาค
2. การแสดงศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น 4 ภาค 
3. การสาธติและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางวฒันธรรม 4 ภาค

2       5,000,000 4,720,000        280,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่เห็นควรสนับสนุน  ค่าท าสูติบัตรและ
ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร เป็นเงิน 280,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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12  2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมการจดั
ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระดับภูมิภาคอาเซียน
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. จดัประชุมและจดังานนิทรรศการระดับภูมิภาค
 7 วนั (5,000,000 บาท)
2. ประชาสัมพันธแ์ละบูรณาการการท างาน
ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน เพือ่สร้างการรับรู้ สุราษฎร์ธานี
เมืองไมซ์ซิต้ี (2,000,000 บาท)
3. จดัท าแผนยทุธศาสตร์ไมซ์ซิต้ีจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี (500,000 บาท)

2 7,500,000 7,500,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการ
ขับเคล่ือนจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นศูนยก์ลาง
ของการจดัประชุมและนิทรรศการระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

13 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
ศึกษาธรรมชาติและสัตวป์่า
เขาท่าเพชร
หน่วยงาน : ศูนยศึ์กษา
ธรรมชาติและสัตวป์่า
เขาท่าเพชร

1. ก่อสร้างลานกิจกรรม ฐานองค์พระพุทธรูป 
จ านวน 1 งาน (16,800,000 บาท)
2. ก่อสร้างอาคาร คสล.ครอบศาลา ร.9 และ
ครอบศาลาพระเทพลานกิจกรรม และงานปรับ
ภูมิทัศน์ อื่น ๆ จ านวน 1 งาน (11,000,000 บาท)

2      29,001,000 29,001,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะ
ห้องเรียนธรรมชาติกลางแจง้ด้านสัตวป์่า
ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

14 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพืน้ที่โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. ก่อสร้างสะพานคนเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
3. ก่อสร้างป้ายชื่อโครงการ 
4. ก่อสร้างศาลาเรียนรู้ทรัพยากรภายในแปลง
พรรณไม้ต่างๆ

2       4,200,000 4,200,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและการเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชฯ

15 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาประเพณีชักพระทางน้ า
หน่วยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

การจดัแสดงแสง สี เสียง นิทรรศการยอ้นรอย
ประเพณีชักพระทางน้ า

2       3,500,000 3,500,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ และประชาสัมพันธป์ระเพณีชักพระ 
ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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16 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนเค็ม 
อ าเภอท่าฉาง จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. ก่อสร้างทางเท้าระยะทาง 210 เมตร พร้อม
ลงผิวทรายล้าง 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
พร้อมไหล่ทางหินคลุก
3. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กจ าหน่ายสินค้า
 ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

2       4,047,000 4,047,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
 และสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดั

17 1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การตลาดเพือ่สร้าง
มูลค่าเพิม่ผลิตภัณฑ์เด่นที่มี
เอกลักษณ์ของจงัหวดั
หน่วยงาน : ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สินค้า
อัตลักษณ์ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเข้าสู่ระบบ
ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) (164,000 บาท)
2. จดังานแสดงและจ าหน่ายสินค้าเด่นที่มี
เอกลักษณ์ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
(3,420,000 บาท)
3. กิจกรรมตรวจรับรอง/ติดตามสินค้าส่ิงบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
(280,000 บาท)
4. จดักิจกรรมแนะน าและประชาสัมพันธส่์งเสริม
การบริโภคสินค้าเด่นของจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี  (500,000 บาท)

2       4,364,000 4,364,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการ
ยกระดับสินค้าเกษตรของจงัหวดัให้มีคุณภาพ
และมีมูลค่าเพิม่สูงขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกร
มีรายได้เพิม่ขึ้น

18 5. การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง
และมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมคลองตะเคียน
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลอง ความยาว  
200  เมตร

1      20,000,000 20,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะตล่ิงริมคลองตะเคียน ซ่ึงมีความ
รุนแรงเพิม่สูงขึ้นทุกปีและเป็นปัญหาส าคัญ
ของพืน้ที่ 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

19 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการพัฒนาเส้นทางเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยัง่ยนื
หน่วยงาน : อุทยานแห่งชาติ
แก่งกรุง

1. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ในหุบ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง (7,880,000 บาท)
2. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านบางจ า อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
(15,217,000 บาท)
3. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านบัวตูม อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง  
(12,576,000 บาท)

2      35,673,000      35,673,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการคมนาคม ให้มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจรของนักท่องเที่ยวและ
ประชาชน
ข้อสังเกต สถานที่ด าเนินโครงการยงัไม่ได้รับ
อนุญาต

20 3. การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกส์ 
(Logistic) ภาคใต้ตอนบน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สาย ซอยอนามัยเลียบคลอง
บางหมาก หมู่ที่ 3, 8 ต าบล
คลองน้อย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างถนน คสล. สาย ซอยอนามัยเลียบคลอง
บางหมาก หมู่ที่ 3,8  ต าบลคลองน้อย  อ าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

2      15,000,000       15,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม ให้มีความ
สะดวก ปลอดภัยในการสัญจร

21 1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตแพะจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : ส านักงาน
ปศุสัตวจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. ส ารวจกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ ประเมิน
ความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วม
โครงการ 
2. วเิคราะห์ความต้องการวสัดุการเกษตรและ
เวชภัณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะ
3. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะให้
กลุ่มเกษตรกร
4. เก็บข้อมูลผลผลิตแพะที่เกิดจากการพัฒนา
ศักยภาพ

2       1,100,000     1,100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน และโครงการเป็นลักษณะ
การจดัซ้ือวสัดุแจกจา่ยแก่ประชาชน
ข้อสังเกต  ค่าใช้จา่ยเป็นค่าพาหนะและ
ค่าวสัดุ  โดยไม่มีค่าฝึกอบรมสัมมนา
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

22 1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตปาล์มน้ ามันและ
น้ ามันปาล์ม
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. ประชุมผู้ประกอบการลานเทและผู้เก็บเกี่ยว
ปาล์มน้ ามัน
2. การผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์
การฟืน้ฟูและส่งเสริมเศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
3. พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธฟ์ืน้ฟูและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจปาล์มน้ ามันจงัหวดัสุราษฎร์ธานี
 - กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์
รณรงค์ผลิตปาล์มน้ ามันคุณภาพทางวทิยโุทรทัศน์
4. ผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธต์ามพันธ
กิจของ กษจ.สฎ. ทางวทิยกุระจายเสียง
5. ติดตามการด าเนินงานเพือ่ยกระดับการผลิต 
การตลาด การแปรรูป และแก้ไขปัญหาปาล์ม
น้ ามันและน้ ามันปาล์ม

2       1,195,300     1,195,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรมมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
ข้อสังเกต  ค่าใช้จา่ยส่วนใหญ่เป็นการจดัท า
ส่ือประชาสัมพันธ์

23  1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการพัฒนายกระดับ
การซ้ือขายคุณภาพปาล์ม
น้ ามันจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
หน่วยงาน : ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. ก ากับดูแลและประชาสัมพันธก์ารรับซ้ือ
ผลปาล์มคุณภาพและการน าผลผลิตคุณภาพเข้าสู่
โรงงาน
2. อบรมสัมมนาแนวทางการด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพปาล์มน้ ามันคุณภาพจงัหวดั
สุราษฎร์ธานีให้แก่ ผู้ประกอบการลานเท โรงงาน
สกัดฯ และผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ
3. คณะท างานฯ ติดตามและก ากับดูแลการน า
ผลผลิตเข้าสู่โรงงาน (ระยะเวลา 60 วนั)

2          641,000        641,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
ข้อสังเกต ค่าใช้จา่ยมีค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯ , ค่าเบีย้เล้ียงคณะท างานฯ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

24 1. การเพิม่ศักยภาพการ
แข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการเพิม่ศักยภาพการ
ผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามัน
ปาล์มอยา่งยัง่ยนืด้วย
นวตักรรมปาล์มน้ ามัน
หน่วยงาน : ศูนยว์จิยัปาล์ม
น้ ามันสุราษฎร์ธานี

1. การจดัการระบบให้น้ าปาล์มน้ ามันเพือ่เพิม่
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
2. การปรับพฤติกรรมการจดัการธาตุอาหาร
ปาล์มน้ ามันตามผลวเิคราะห์ดิน-ใบและผลผลิต 
(Precision Agriculture) เพือ่มุ่งผลตอบแทน
สูงสุด
3. การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามันตามชั้นคุณภาพ 
มกอช.เพือ่ยกระดับรายได้ตามคุณภาพปาล์ม
น้ ามัน
4. การพัฒนาสู่แปลงต้นแบบ TSPO (Thailand 
Sustainable Palm Oil) ในยคุภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลง เพือ่ลดรอยเท้าน้ าและเพิม่
การดูดซับคาร์บอนในการผลิตปาล์มน้ ามันอยา่ง
ยัง่ยนื

2       1,406,000         1,406,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ผลผลิตปาล์มน้ ามันของเกษตรกร และ
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจดัการน้ า
 การจดัการธาตุอาหารและการเก็บเกี่ยว
ปาล์มน้ ามันคุณภาพ
ข้อสังเกต  มีค่าใช้จา่ยประสานงานเกษตรกร 
ค่าจา้งเก็บตัวอยา่งและค่าจา้งเตรียมการ

25 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการก่อสร้างทางเดินและ
ปรับภูมิทัศน์ จดุชมววิพืน้ที่สูง
 ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. ก่อสร้างศาลาจดุชมววิและ ทางเดินเท้า
วสัดุตัวหนอนปูพืน้ 
3. ก่อสร้างบันไดทางขึ้นจดุชมววิ
4. ก่อสร้างราวสแตนเลสกั้นแนวทางเดินเท้า 
5. ติดต้ังโคมไฟฟ้า

2       4,000,000         4,000,000 เห็นควรสนับสนุน   เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสะดวก ปลอดภัย 
ตลอดจนส่งเสริมความหลากหลายของ
ส่ิงอ านวยความสะดวก และดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

26 4. การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวติที่ดีและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการสุขภาพดีด้วยวถิี
ภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาหมอพืน้บ้าน
2. พัฒนาเครือข่ายกระเป๋ายาชุมชน
3. ส่งเสริมการปลูกและบริโภคสมุนไพรใกล้บ้าน
4. ฝึกอบรมการนวดแผนไทย

3       3,200,000         3,200,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การด าเนินงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
และพัฒนาศักยภาพการรักษาแบบแพทยแ์ผน
ไทย

27 1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
สุราษฎร์ธานี (Suratthani 
Herbal City)
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ /สารสกัด และการตลาด
ขมิ้นชันสู่สากล
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ การสกัดเบต้ากลูแคน และ
การตลาดเห็ดแครงเพือ่สุขภาพ
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือในการสกัดเยน็
น้ ามันมะพร้าว
4. บริหารจดัการและประเมินผลการด าเนินงาน
สมุนไพร
5. จดังานแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรประชาสัมพันธเ์มืองสมุนไพรจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

2       4,800,000         4,500,000        300,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การด าเนินงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
และยกระดับมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่น 
ไม่เห็นควรสนับสนุน  ค่าใช้จา่ยในการ
ประเมินผลการด าเนินงานเมืองสมุนไพร 
300,000 บาท

28 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การท่องเที่ยวเกาะแตน
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. งานระบบระบายน้ า ท่อ คสล.และท่อลอด
เหล่ียม

2      20,000,000      20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน ด้านคมนาคมที่สร้างความ
สะดวก และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดั 
ข้อสังเกต
1. ไม่มีแบบรูปรายการ
2. ไม่มีหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก อปท. 
เนื่องจากเกินศักยภาพของ อปท.
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

29 1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการส่งเสริมการเล้ียงปลา
น้ าจดืที่มีศักยภาพ
เพือ่การบริโภคในครัวเรือน
หน่วยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. การเล้ียงปลาดุกในบ่อพลาสติก
2. การเล้ียงปลาเม็ง

2       2,000,000     2,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการ
จดัซ้ือวสัดุเพือ่แจกจา่ยแก่ประชาชนโดยตรง
ข้อสังเกต  ค่าใช้จา่ยส่วนใหญ่เป็นการจดัซ้ือ
พันธุ์ปลา

30 1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยกีารผลิตปาล์ม
น้ ามันโดยการจดัการธาตุ
อาหารตามค่าวเิคราะห์ดินและ
ใบปาล์มน้ ามัน
หน่วยงาน : ศูนยว์จิยัปาล์ม
น้ ามันสุราษฎร์ธานี

1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยส ารวจและ
คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจ 
2. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 
ประชุมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีความสนใจ
และสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าโดยการใส่ปุย๋
ตามการประเมินความต้องการปุย๋เคมีส าหรับ
ปาล์มน้ ามัน 
3. จดัฝึกอบรมเกษตรกร พร้อมพูดคุยและ
ท าข้อตกลงเกี่ยวกับขั้นตอนการเก็บตัวอยา่งดิน
และใบปาล์มน้ ามัน 
4. เก็บตัวอยา่งดินและใบปาล์มน้ ามัน 
เพือ่วเิคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดินและ
ใบปาล์มน้ ามันเมื่อเร่ิมโครงการ และบันทึกข้อมูล
ประวติัการใส่ปุย๋และประวติัการให้ผลผลิตของ
แปลงเกษตรกร 
5. ส่งผลวเิคราะห์ตัวอยา่งดินและใบปาล์มน้ ามัน
พร้อมค าแนะน าการใส่ปุย๋ตามการประเมินความ
ต้องการปุย๋เคมีส าหรับปาล์มน้ ามันและจดั
ประชุมสัมมนาประเมินผลการด าเนินงานหลัง
ส้ินสุดโครงการ

2       4,607,000     4,607,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรมของ
โครงการมีลักษณะของการศึกษา วเิคราะห์ 
วจิยั ซ่ึงเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ
ข้อสังเกต  มีการจดัหาครุภัณฑ์ 8 รายการ 
งบประมาณ 3,730,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

31 1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรผสมผสานเพือ่การ
พัฒนาเกษตรอยา่งยัง่ยนื
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. กิจกรรมส่งเสริมการจดัท าแปลงต้นแบบ
เกษตรผสมผสาน (พืช สัตว ์การประมง 
การปรับปรุงดิน)
2. ส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ปลอดภัย
3. ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองตลาด
น าการผลิต 
4. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร   
5. ติดตามประเมินผล

2      11,009,100    11,009,100 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
วสัดุเพือ่แจกจา่ยแก่ประชาชนโดยตรง

32 5. การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง
และมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม

โครงการเฝ้าระวงัและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ในการจดัการ
น้ าเสียจากแหล่งก าเนิด
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. เฝ้าระวงัและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ าผิวดิน และน้ าทะเล รวมถึงชายฝ่ังทะเลใน
พืน้ที่วกิฤติและแหล่งท่องเที่ยว
2. การเพิม่ประสิทธภิาพในการพัฒนารูปแบบ
การจดัการน้ าเสียที่เหมาะสมจากแหล่งก าเนิด
3. ส ารวจและจดัท าระบบฐานข้อมูลแหล่งก าเนิด
มลพิษ (น้ าเสีย) ในพืน้ที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก 
แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งก าเนิดมลพิษตาม ม.80
 ชุมชนชายฝ่ัง เพือ่ใช้ในการวางแผนเชิง
ยทุธศาสตร์
4. จดักิจกรรมรณรงค์ เพือ่สร้างการมีส่วนร่วม
และสร้างจติส านึกในการจดัการน้ าเสียและ
ป้องกันการเกิดน้ าเสียจากต้นทาง
5. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัคุณภาพน้ าในพืน้ที่โดย
ครัวเรือน ชุมชน และเยาวชน

5       3,000,000         3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการจดัการน้ าเสียจาก
แหล่งก าเนิด
ข้อสังเกต 
1. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนราชการและ อปท.
2. มีค่าใช้จา่ยในการศึกษาดูงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

33 3. การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกส์ 
(Logistic) ภาคใต้ตอนบน

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สายซอยต้นนนท์
 ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียน
ซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายซอยต้นนนท์ ต าบล
บ้านเสด็จ  อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ระยะทาง 6.300 กิโลเมตร

2      25,000,000      25,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
 และเส้นทางการท่องเที่ยวในพืน้ที่ให้ได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ข้อสังเกต  ไม่มีหนังสือขอรับการสนับสนุน
จาก อปท. เนื่องจากเกินศักยภาพของ อปท.

34 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
ด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

จดักิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรและผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยวด้านสุขภาพ เพือ่เสริมสร้างความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

2       2,000,000         2,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยวด้านสุขภาพ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

35 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. จา้งเหมาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพคลองร้อยสายเขื่อนรัชชประภาและ
ท่าฉางโมเดล (5,550,000 บาท)
2. จา้งเหมาทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว 
คลองร้อยสาย เขื่อนรัชชประภา และท่าฉาง
โมเดล (Agency broker นักข่าว youtuber) 
(200,000 บาท)
3. จา้งเหมาจดังานแสดงนิทรรศการ น าเสนอ
สินค้า ภายใต้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(200,000 บาท)
4. จา้งเหมาฝึกอบรมอาสาสมัครน าเที่ยว 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (500,000 บาท)
5. จา้งเหมาประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและการสูญเสียของทรัพยากร 
(250,000 บาท)
6. จา้งเหมาประเมินคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
เส้นทางท่องเที่ยว (250,000 บาท)

2       6,950,000         6,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
และประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

36 1. การเพิม่ศักยภาพการ
แข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการจดัระบบ Zoning 
การเพาะเล้ียงและเฝ้าระวงั
การท าประมงผิดกฎหมายใน
พืน้ที่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. เฝ้าระวงัการท าประมงผิดกฎหมาย
2. สร้างความรับรู้ ในพระราชก าหนดการประมง
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ฟืน้ฟูทรัพยากรสัตวน์้ า

2      10,000,000    10,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
ข้อสังเกต  มีการจดัซ้ือเรือตรวจการน้ าต้ืน 
7,320,000 บาท ซ่ึงเป็นการจดัซ้ือครุภัณฑ์เพือ่
ใช้งานตามภารกิจปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

37 1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการการผลิตปุย๋หมักจาก
มูลช้าง
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดิน
สุราษฎร์ธานี

1. ผลิตปุย๋หมักจากมูลช้าง
2. ผลิตน้ าหมักชีวภาพ
3. อบรม/แนะน าให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร
ผู้เล้ียงช้าง

2       1,716,000     1,716,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและ
การด าเนินโครงการไม่ชัดเจน
ข้อสังเกต  มีค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของ
เจา้หน้าที่

38 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการประชาสัมพันธ์
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีสู่การเป็น
พืน้ที่พ านักระยะยาว (Long 
Stay)
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

จดัท าเวบ็ไซต์โปรแกรมหรือเส้นทางด้านการ
ท่องเที่ยวแบบ  long stay ผ่านส่ือสมัยใหม่ 
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี จ านวน 3 วนั

2       5,000,000     5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

39 4. การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวติที่ดีและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาทักษะเพือ่เพิม่
โอกาสในการประกอบอาชีพ
สร้างความเข้มแข็งและยัง่ยนื
ให้กับชุมชน
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

ฝึกอบรม เสริมทักษะให้กลุ่มแรงงานทั่วไป/
ผู้ถูกเลิกจา้ง/วา่งงาน

4       5,090,000         5,090,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ทักษะแรงงานให้แก่กลุ่มแรงงาน 
ผู้ถูกเลิกจา้ง ผู้วา่งงาน ให้มีรายได้และ
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
ข้อสังเกต  มีการจดัหาเคร่ืองมือท ามาหากิน 
4,000,000 บาท

40 4. การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวติที่ดีและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ
เพือ่เพิม่โอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพภายหลัง
สถานการณ์ COVID-19
หน่วยงาน : ส านักงานแรงงาน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ เพือ่เพิม่
โอกาสในการประกอบอาชีพ

4          490,000           490,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 ได้มีโอกาสใน
การประกอบอาชีพและมีรายได้เพิม่ขึ้น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

41 1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารและสุขภาพ
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรม 2       2,434,000     2,434,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่มี
รายละเอียดค่าใช้จา่ย

42 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
สุขใจ สุขภาพดี วถิีใหม่
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

1. คัดกรองโรคและติดตามเฝ้าระวงัผู้เดินทาง
ประจ าท่าเรือของอ าเภอเกาะพะงัน
2. สร้างศูนยสุ์ขภาพธาราบ าบัดให้นักท่องเที่ยว
และประชาชนในพืน้ที่ได้ใช้บริการ
3. ประชาสัมพันธเ์ที่ยวเกาะพะงันสุขใจสุขภาพดี
วถิีใหม่

2      15,000,000    15,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

43 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรม จงัหวดั
สุราษฎร์ธานีอยา่งยัง่ยนื
หน่วยงาน : 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี

1. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมที่มีศักยภาพของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ไม่น้อยกวา่ 3 เส้นทาง
2. พัฒนานักส่ือความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมที่มีศักยภาพของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ไม่น้อยกวา่ 200 คน
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมที่มีศักยภาพของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เช่น ด้านของที่ระลึก อาหาร
4. จดัท าส่ือภาพยนตร์ส้ันเพือ่ประชาสัมพันธ์
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่มีศักยภาพ
ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี
5. จดัท าส่ือประชาสัมพันธต่์างๆ 
6. เพือ่ประชาสัมพันธเ์ส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมที่มีศักยภาพของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี
7. พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม

2       4,000,000     4,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่มีภารกิจ
รับผิดชอบโดยตรง

44 1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการส่งเสริมการ
เพาะพันธุ์ปลาเม็งและผลิตลูก
พันธุ์สัตวน์้ าโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรสัตวน์้ าจดืที่ส าคัญ
ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. พัฒนาการผลิตปลาเม็ง (4,000,000 บาท)    
2. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ส่ิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ปลาเม็ง (GI) (500,000 บาท)
3. เพิม่ผลผลิตกุ้งก้ามกราม (1,200,000 บาท)
4. สร้างจติส านึกการท าประมงที่เชิงอนุรักษ์ 
(400,000 บาท)
5. ส ารวจและจดัท าข้อมูลผลผลิตกุ้งก้ามกราม
ตลอดห่วงโซอุปทาน (900,000 บาท)

2       7,000,000         5,800,000     1,200,000 เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่1-2 และ
กิจกรรมที ่4-5  เนื่องจากเป็นการฟืน้ฟูและ
พัฒนาการจดัการทรัพยากรสัตวน์้ าจดืที่
ส าคัญของจงัหวดั และส่งเสริมอาชีพให้กับ
เกษตรกร
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่3  เนื่องจาก
เป็นการจดัซ้ือพันธุ์สัตวน์้ าปล่อยในแหล่งน้ าเปิด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

45 4. การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวติที่ดีและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาสุขภาวะให้กับ
ผู้สูงอายโุดยการใช้
วทิยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1. ลงพืน้ที่ส ารวจความต้องการในการพัฒนา
สุขภาวะให้กับผู้สูงอายแุละการท าทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย
และจดักิจกรรมการออกก าลังกายเพือ่พัฒนา
สุขภาวะให้กับผู้สูงอาย ุ
3. จดัท าคู่มือการออกก าลังกายและกิจกรรม
พัฒนาสุขภาวะให้กับผู้สูงอาย ุพืน้ที่เป้าหมาย 
มรภ. สุราษฎร์ธานี
4. ติดตามและประเมินผลสุขภาวะผู้สูงอาย ุและ
การท าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
พืน้ที่เป้าหมาย มรภ.สุราษฎร์ธานี

3       2,300,000     2,300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่มีภารกิจ
รับผิดชอบโดยตรง

46 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมและฟืน้ฟู
การท่องเที่ยว
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมประชาสัมพันธเ์ส้นทางการท่องเที่ยว 
และจดัท า Package ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายใต้แนวคิด “Suratthani Island Package” 
ในพืน้ที่เกาะ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เพือ่
ส่งเสริมและฟืน้ฟูการท่องเที่ยวจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี 3 เส้นทาง

2       5,000,000     5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี

47 1. การเพิม่ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและ
การพลังงาน

โครงการพัฒนาการผลิตกล้วย
หอมทองคุณภาพในพืน้ที่
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : ส านักวจิยัและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 7

1. การใช้ปุย๋ชีวภาพร่วมกับปุย๋เคมีเพือ่ลดต้นทุน
การผลิต
2. การป้องกันก าจดัโรคและแมลงศัตรูส าคัญ
กล้วยหอมทองโดยวธิผีสมผสาน

2       1,120,000     1,120,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากโครงการเป็น
ลักษณะของการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ซ่ึงเป็น
ภารกิจปกติของส่วนราชการ
ข้อสังเกต 
1.มีค่าจา้งเหมาผู้ช่วยนักวจิยั/จา้งวนิิจฉัยโรค/
คนงานดูแลแปลง
2.มีการจดัซ้ือครุภัณฑ์โน๊ตบุค๊/ชั้นวาง/ตู้เก็บ
เอกสาร 90,400 บาท

48 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยัง่ยนื

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
คลองพนม
หน่วยงาน : อุทยานแห่งชาติ
คลองพนม

ก่อสร้างห้องน้ าห้องสุขาบริเวณหน่วยพิทักษ์
อุทยาน คน.3 น้ าตกโตนใหญ่ หมู่ที่ 5
ต าบลพลูเถื่อน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

2          571,000          571,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ข้อสังเกต  ไม่มีหนังสืออนุญาตใช้พืน้ที่

   10,000,000      10,000,000 
464,318,100 279,858,000 99,022,900 85,437,200

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

 -                       -   6           25,123,100

7         192,200,000 1             5,411,200
              562,000

2           34,594,000 4           12,259,000
              200,000

1             2,638,200 5           11,590,500

1             2,689,800 1             2,130,600

              310,200

                      -                         -   

                64,000

49        594,946,000 21         305,173,400 11         232,122,000 17           57,650,600
 -           10,000,000  -           10,000,000
49 604,946,000       21 315,173,400       11 232,122,000       17 57,650,600         

หมำยเหตุ : กำรจัดสรรตำมกรอบวงเงินงบประมำณ ปี พ.ศ. 2565 ตำมเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวดันครศรีธรรมรำช  315,139,800 บำท (รวมงบบริหำรงำนจังหวดั)

3 8,810,000 1

5

6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3 9,367,700 3

            3,679,400

            9,303,700

          18,635,300

9         268,228,000

1             2,547,000

2

การบริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

1

3

การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรม

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื 7 49,600,000          

รวม  6  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจังหวดัแบบบูรณำกำร

การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่ และเขม้แขง็ตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

4 8           17,008,700

5 การรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย

 สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดนครศรธีรรมรำช

รวมทั้งหมด

หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

11

172

          43,758,400

466,401,200        

            2,780,000

นครศรีธรรมรำช



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 1. การบริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานตามศาสตร์พระราชา
การพัฒนาที่ยัง่ยนื (สวนสมรม) 
ลดรายจา่ย เพิม่รายได้ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดันครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร (ผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก
เชิงเด่ียว ได้แก่ ข้าว ปาล์มน  ามัน ยางพารา ไม้ผล) 
จ านวน 23 กลุ่ม ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
รวม 600 ราย
1. ฝึกอบรมเกษตรกร สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปลูกพืชร่วม พืชแซม เลี ยงสัตว ์ผสมผสาน
กับการท าเกษตรเชิงเด่ียวให้เป็นเกษตรกรผสมผสาน 
ใน 23 อ าเภอ
2. จดัท าแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบ 23 
แปลง และจดัแสดง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของ
เกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน 1 ครั ง
3. การติดตาม ประเมินผล รายงานผล

2 4,088,400      4,088,400        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพ ให้เกษตรกรมีความรู้ในการท าเกษตร
ผสมผสาน สามารถสร้างรายได้เพิม่ ลดรายจา่ย
ในครัวเรือน เพราะปัจจบุันราคาผลผลิตหลัก
ที่ปลูกในพื นที่ภาคใต้มีราคาตกต่ า

2 1. การบริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การตลาดสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรสู่สากล 

หน่วยงาน : ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดันครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1. จดัอบรมการอบรมความรู้ด้านการเชื่อมโยงตลาด
 Online 850,300 บาท
2. จดัท ากิจกรรมการกระตุ้นการขายบนหน้า
แพลตฟอร์มออนไลน์ โปรโมทเพจ โปรโมทโพส 
สร้างการรับรู้และการตอบสนองของผู้บริโภค 
1,400,000 บาท
3. จดังานแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป พร้อมจดัเจรจาธรุกิจ (Business 
Matching) 5,325,600 บาท

2 7,575,900      7,575,900        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การจ าหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป ท าให้
ผู้ประกอบการมีรายได้เพิม่ขึ น และการจบัคู่
ทางธรุกิจ ช่วยเพิม่ช่องทางการตลาดให้กับ
สินค้าของจงัหวดั

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

3 1. การบริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการการส่งเสริมการปลูกพืช
เสริมเพิม่รายได้

หน่วยงาน : 
ศูนยข์ยายพันธุ์พืชที่ 4 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในจงัหวดั 1,150 ราย
1. การฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร หลักสูตร
การปลูกและดูแลรักษาพืชแซมเพือ่สร้างรายได้เสริม
 390,000 บาท
2. สนับสนุนพืชแซม (กล้วยหอมทอง กล้วยน  าวา้ 
กล้วยหิน กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง พริกไทย 
พริกขี หมูและอ้อยคั นน  า)

2 2,000,000      2,000,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้กับเกษตรกร ลดรายจา่ย สร้างรายได้
เพิม่ขึ นในครัวเรือน

4 1. การบริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการเส้นทางท่องเที่ยววถิี
เกษตรอินทรียน์ครศรีธรรมราช 
"เที่ยวเขา..ป่า..นา..เล..วถิี
เกษตรอินทรียเ์มืองคอน"

หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช

การพัฒนาและจดัแผนเส้นทางท่องเที่ยววถิีเกษตร
อินทรียน์ครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการเกษตรอินทรียแ์ละท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ผู้เข้าร่วม รวม 1,500 คน
1. การจดัท าฐานข้อมูลเกษตรกรอินทรียแ์ละ
แหล่งท่องเที่ยววถิีเกษตรนครศรีธรรมราช
2. การก าหนดแผนแม่บทเส้นทางท่องเที่ยววถิี
เกษตรอินทรียน์ครศรีธรรมราช (1 วนั และ 2 วนั 
1 คืน)
3. การวางแผนเส้นทางต้นแบบและแนวทางการ
จดัการท่องเที่ยววถิีเกษตรอินทรียน์ครศรีธรรมราช

2 3,930,000      3,930,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ  าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการ
ที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

4. การก าหนดเขตและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววถิี
เกษตรอินทรียน์ครศรีธรรมราช
5. การทดลองเชิงปฏิบัติการเส้นทางท่องเที่ยววถิี
เกษตรอินทรียน์ครศรีธรรมราชในพื นที่ต้นแบบ
6. อบรมพัฒนาผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยววถิี
เกษตรอินทรียน์ครศรีธรรมราช 
7. การประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยววถิีเกษตร
อินทรียน์ครศรีธรรมราชและส่ือสารผ่าน Social 
media, Web site และประชาสัมพันธส่ื์อวทิยุ
โทรทัศน์ 100,000 บาท
8. การท่องเที่ยววถิีเกษตรอินทรียน์ครศรีธรรมราช 
“เที่ยวเขา..ป่า..นา..เล...วถิีเกษตรอินทรียเ์มืองคอน”
9. ผลิตส่ือวดีีทัศน์ประชาสัมพันธเ์ส้นทางต้นแบบ
เส้นทางท่องเที่ยววถิีเกษตรอินทรียน์ครศรีธรรมราช
 600,000 บาท คู่มือการท่องเที่ยวระบบเน็ตเวร์ิค
และออนไลน์ และแพลตฟอร์มการลงทะเบียน
การท่องเที่ยว 354,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

5 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการยกระดับและพัฒนา
การท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ 
วถิีชีวติ ประเพณี และวฒันธรรม

หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

จดังานยอ้นรอยประวติัศาสตร์ อารยธรรม
อาณาจกัรศรีวชิัย
1. การแสดง แสง สี เสียง “เล่าเร่ืองเมืองงาม 
อารยธรรมศรีวชิัย” 5,000,000 บาท
2. เสวนา “ยอ้นรอยเล่าเร่ือง เมืองอารยธรรม 
อาณาจกัรศรีวชิัย” 300,000 บาท
3. ตามรอยสืบสาน ต านานอาหารอาณาจกัรศรีวชิัย
 7,580,000 บาท
4. เส้นทางแห่งศรัทธา อารยธรรมศรีวชิัย 
3,500,000 บาท
5. การแสดงขบวน “เร่ืองราวเล่าขาน สืบสาน
วฒันธรรมศรีวชิัย”2,600,000 บาท
6. อนันตศิลป์ แดนดินศิลปะ วฒันธรรมศรีวชิัย 
650,000 บาท
7. วฒันธรรมการละเล่น มนต์เสน่ห์ศรีวชิัย 
220,000 บาท

2 19,850,000    19,682,000      168,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
เอกลักษณ์ท้องถิ่นของจงัหวดั ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จกั เกิดการกระจายรายได้
ในพื นที่ (โครงการใหม)่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

6 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการ Happiness and Fun
 in Nakhonsithammarat 
(สุข สนุก ที่ นครศรีธรรมราช)

หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

จดังานท่องเที่ยวมีสุข กีฬาสรรค์สร้าง ตามแนววถิี
ชีวติใหม่ New Normal ประกอบด้วย
1. งานแข่งขันสิชลไตรกีฬา “SICHON 
TRIATHLON”
2. งานลานสกามาราธอนนานาชาติ ครั งที่ 18
3. งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว 
ประจ าปี 2565 
(5 วนั พื นที่ อ.ปากพนัง)

2 8,914,000      8,520,000               394,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื นที่จงัหวดัที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นให้เป็นที่รู้จกั มีกิจกรรมที่หลากหลาย
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรม
และท่องเที่ยวในจงัหวดัได้มากขึ น (โครงการใหม)่
ข้อสังเกต
กิจกรรมที่ 2 ควรน าค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
มาบริหารจดัการเป็นรางวลัให้ผู้เข้าร่วม

7 4. การพัฒนาคน ชุมชน สังคม
ให้น่าอยู ่และเข้มแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
เพือ่ส่งเสริมการมีงานท าและ
การประกอบอาชีพรองรับการ
ท่องเที่ยว

หน่วยงาน : ส านักงานจดัหา
งานจงัหวดันครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนรวม 220 คน
1. อบรมและฝึกอาชีพอิสระให้กับประชาชนในพื นที่
เกี่ยวกับอาชีพที่จะรองรับด้านการท่องเที่ยว
2. อบรมและฝึกอาชีพอิสระให้กับประชาชนโดยการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่สอดรับกับวถิี
ชุมชน
3. อบรมให้ความรู้กับเยาวชนและอาสาสมัครใน
ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นผู้น าการท่องเที่ยว
ในชุมชน

4 500,000        500,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
อาชีพ รองรับการแปรรูปด้านการเกษตร รวมทั ง
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

8 4. การพัฒนาคน ชุมชน สังคม
ให้น่าอยู ่และเข้มแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการประชาสัมพันธส์ร้าง
การรับรู้สู่ประชาชนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : 
 - ส านักงานประชาสัมพันธ์
   จงัหวดันครศรีธรรมราช
 - สถานีวทิยโุทรทัศน์แห่ง
   ประเทศไทย จงัหวดั
   นครศรีธรรมราช
 - สถานีวทิยกุระจายเสียง
   แห่งประเทศไทย จงัหวดั
   นครศรีธรรมราช และอ าเภอ
   ทุ่งสง

1. ผลิตและเผยแพร่คลิป VDO ผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
2. แถลงข่าวต่อส่ือมวลชนท้องถิ่น 
3. ผลิตและเผยแพร่คลิป VDO เพือ่การ
ประชาสัมพันธก์ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. จดัอบรมเพิม่ศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ส่ือเพือ่ประชาสัมพันธ์
5. ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ออกอากาศ
ทั่วประเทศ
6. ผลิตรายการโทรทัศน์เผยแพร่ในพื นที่ภูมิภาค
7. ผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์เผยแพร่ในพื นที่ภูมิภาค
8. ผลิตสปอตโทรทัศน์ “ภาพลักษณ์เมืองนครฯ” 
เผยแพร่ในภูมิภาค
9. ผลิตและเผยแพร่รายการวทิยเุพือ่ประชาสัมพันธ ์
“ตะลอนนครฯ”
10. สัญจร“สวสัดีชุมชน” พร้อมถ่ายทอดเสียง
11. ผลิตและเผยแพร่รายการวทิยเุพือ่การ
ประชาสัมพันธ ์“มองเมืองคอน”
12. ผลิตและเผยแพร่สกู๊ป  ท่องเที่ยววถิีชุมชน

3 1,650,600      1,650,600    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

9 4. การพัฒนาคน ชุมชน สังคม
ให้น่าอยู ่และเข้มแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเล่า
เร่ืองชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวตัวถิี เป็นมัคคุเทศก์

หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดันครศรีธรรมราช

การจา้งเหมาพัฒนาศักยภาพนักเล่าเร่ืองชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวตัวถิีเป็นมัคคุเทศก์ (ฝึกอบรม
และฝึกปฏิบัติ ตามหลักสูตรของกรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

3 2,280,000      2,280,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
พัฒนานักเล่าเร่ืองของชุมชน OTOP นวตัวถิี 
ให้มีมาตรฐาน ความรู้ และได้รับใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์
ที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาก าหนด เป็นการสร้างความเชื่อมั่น
แก่นักท่องเที่ยว สนับสนุนศักยภาพของชุมชน 

10 5. การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย

โครงการเมืองคอนปลอดภัย 
มั่นคง น่าอยู ่(นครปลอดภัย
จากยาเสพติด)

หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดันครศรีธรรมราช(ศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจงัหวดั
นครศรีธรรมราช)/ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

1. จดังานวนัต่อต้านยาเสพติดโลกจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 355,000 บาท 
2. อ านวยการ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
134,600 บาท
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 315,000 บาท
4. ฝึกอบรมการเข้าควบคุมตัวผู้ป่วยทางจติ
อันเนื่องมาจาก การใช้ยาเสพติด 413,000 บาท
5. สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธแ์ละเฝ้าระวงั
การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก 
186,000 บาท
6. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกัน บ าบัด 
และปราบปรามยาเสพติดด้วยวสัดุวทิยาศาสตร์ 
500,000 บาท
7. รวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจ าปี 2565 
"สร้างสุขนครศรีธรรมราช" ระดับจงัหวดั 
227,000 บาท

1 2,130,600      2,130,600    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

11 5. การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย

โครงการปลูกส านึกจติอาสา รู้
รักสามัคคี นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดันครศรีธรรมราช(ศูนย์
อ านวยจติอาสาพระราชทาน
จงัหวดันครศรีธรรมราช)

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 
200 คน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกส านึกจติอาสา รู้รัก
สามัคคีนครศรีธรรมราช และกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ร่วมกันในวนัส าคัญของชาติไทย
และวนัส าคัญอื่นๆ 23 หมู่บ้านๆ ละ 200 คน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพ
เจา้หน้าที่ รับผิดชอบงานจติอาสาและ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 200 คน
3.ประมวลผลกิจกรรมผลการฝึกอบรมผู้น าต้นแบบ
ประชาชน จติอาสา 1,551 คน ในพื นที่ 23 อ าเภอ

1 3,000,000      2,689,800             310,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปลูก
จติส านึกจติอาสา ตามโครงการจติอาสา
พระราชทาน "เราท าความดี เพือ่ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย"์ และการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
เป็นการพัฒนาพื นที่ชุมชน

12 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
และวฒันธรรม

โครงการมหกรรมวฒันธรรม 
นครแห่งอารยธรรม ฟุง้เฟือ่ง
เมืองลิกอร์

หน่วยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

1. สืบสานมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา 10 วนั
สาธติ จ าหน่าย ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจดัแสดง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการทางวฒันธรรม ประกวด
แข่งขันด้านศิลปวฒันธรรม เปิดพื นที่สร้างสรรค์ 
"เวทีนี มีดีให้อวด" 3,000,000 บาท
2. สืบสานเอกลักษณ์ของวฒันธรรมท้องถิ่น 
นิทรรศการองค์ความรู้ของเพลงประจ าจงัหวดั 
ขับร้องเพลงประจ าจงัหวดั เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
559,000 บาท

4 3,559,000      3,495,000                64,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างคุณค่ามรดกทางวฒันธรรม
ท้องถิ่นของจงัหวดั ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สร้างรายได้เพิม่ขึ นให้ประชาชน กระตุ้น
เศรษฐกิจในพื นที่ (โครงการใหม)่
ข้อสังเกต
มีรายการค่าโล่ 18 ชุด และเกียรติบัตร 500 ฉบับ
 64,000 บาท ในกิจกรรม (1)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

13 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
และวฒันธรรม

โครงการพระบรมธาตุ มรดก
ธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทาง
ศรีวชิัยเปิดประตูประชาคม
อาเซียน

หน่วยงาน : ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

1. งานสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ 
561,350 บาท
2. งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร 
1,081,000 บาท
3. สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วสิาขบูชาวนัส าคัญสากลโลก 1,530,700 บาท
4. สัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
อาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา 135,650 บาท

4 3,308,700      3,308,700        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
วฒันธรรมท้องถิ่นส าคัญของจงัหวดัที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่น และเพือ่สนับสนุน
ในการเสนอวดัพระบรมธาตุวรมหาวหิาร
ขึ นบัญชีเป็นมรดกโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจงัหวดัด้านศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม

14 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
และวฒันธรรม

โครงการสืบสานประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบนครแห่งอารย
ธรรม

หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดันครศรีธรรมราช

จา้งเหมาจดักิจกรรม 10 วนั 10 คืน ดังนี 
1. การจดัหมฺรับ แห่หมฺรับ สมโภชหมฺรับ 
2. การประชันหนังตะลุง
3. การจดัแสดงศิลปินพื นบ้าน 
4. การประกวดนางสาวนคร 
5. การประดับประทีปโคมไฟ

4 2,500,000      2,500,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของจงัหวดันครศรีธรรมราช และส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในจงัหวดั 

15 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการปรับปรุงทางหลวงเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 4341 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน จอมทอง - 
เขาพลายด า

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 1

ปรับปรุงทางหลวงเพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยว 
ทางหลวงหมายเลข 4341 ตอนควบคุม 0100 
ตอน จอมทอง – เขาพลายด า และติดตั งไฟฟ้า
แสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย

2 45,000,000    45,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นเส้นทางส่งเสริม
การท่องเที่ยวจาก อ.สิชล สู่ถนนเลียบชายทะเล
เส้นอ่าวท้องยาง-อ่าวท้องยี ่อีกทั งเป็นเส้นทางลัด
 เล่ียงการใช้เส้นทางหมายเลข 401 จาก อ.สิชล 
มายงั อ.ขนอม สามารถร่นระยะทางได้ประมาณ
20 กม. ซ่ึงใน อ.ขนอม มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของจงัหวดั ปัจจบุันถนนช ารุดเสียหายและ
มีไหล่ทางที่แคบ จงึจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
เพือ่ความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง
และนักท่องเที่ยว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

16 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการพัฒนาทางหลวงเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยว 
ทางหลวงหมายเลข 4015 
ตอน 0201 ตอน เขาธง - ฉวาง

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 2 
(ทุ่งสง)

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นเส้นทางส่งเสริม
การท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ คือ
วดัธาตุน้อย น  าตกท่าแพ จดุชมววิเขาเหมน ฯลฯ
 และเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรจาก อ.ช้างกลาง เชื่อมโยงทาง
หลวงหมายเลข 4019 ตอนทุ่งใหญ่-บ้านหนองดี 
ที่ขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว เป็นเส้นทาง
สายหลักจาก จ.นครศรีธรรมราชไปสู่เส้นทาง
ท่องเที่ยวฝ่ังอันดามัน จ.กระบี ่ปัจจบุันมีปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง เนื่องจากการใช้รถ
บนถนนมีจ านวนมากและค่อนข้างใช้ความเร็วสูง 
มีความจ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงเส้นทาง
เพือ่ความสะดวกและความปลอดภัยของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว กรมทางหลวงมี
งบประมาณที่จ ากัด จงึขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจงัหวดัเพือ่ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ด าเนินการในพื นที่ของแขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ใช้ระยะเวลา
ด าเนินการ 240 วนั

พัฒนาและปรับปรุงทางหลวง ปรับปรุงขยายช่อง
จราจร ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน 0201 
ตอน เขาธง - ฉวาง พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง
ในบางช่วง

2 70,000,000    70,000,000      
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

17 โครงการพัฒนาเส้นทางเพือ่
อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่
แหล่งท่องเที่ยว
หาดท่าหมาก อ าเภอสิชล 
จงัหวดันครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทนครศรีธรรมราช

2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดท่าหมาก 
ก่อสร้างถนนพร้อมสะพาน คสล.

2 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางเพือ่อ านวย 
ความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
หาดท่าหมาก อ.สิชล เป็นเส้นทางส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝ่ัง
ทะเลภาคใต้ (Thailand Southern Riverra) 
ตามนโยบายรัฐบาล ประกอบกับปัจจบุัน
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม วดัเจดีย ์(ไอไข)่ 
เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ซ่ึงอยูใ่นพื นที่ 
ต.ฉลอง และหาดหินงาม หาดปิติ หาดเสาเภา 
ติดกับพื นที่ ต.เสาเภา จงึเป็นการส่งเสริม
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่อยูใ่นพื นที่อ าเภอ
เดียวกัน สร้างรายได้เพิม่ให้กับประชาชนในพื นที่
 ส่งเสริมภาพรวมเศรษฐกิจของจงัหวดั ปัจจบุัน
เส้นทางสายนี ได้รับการพัฒนาบางส่วนจากงบ 
อบต. แต่ยงัไม่แล้วเสร็จ เพราะการก่อสร้างที่
เกินศักยภาพของ อปท. ดังนั นจงึต้องขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจงัหวดัพัฒนาเส้นทาง 
เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื นที่

27,390,000    27,390,000      
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

18 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการปรับปรุงถนนสายแยก 
ทล.4270 - บ.น  าตก เพือ่การ
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน  าห้วยน  าไส 
ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทนครศรีธรรมราช

ปรับปรุงผิวทาง สายแยก ทล.4270 - บ.น  าตก 
เพือ่การท่องเที่ยวอ่างเก็บน  าห้วยน  าไส

2 40,000,000    40,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางเพือ่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน  า
ห้วยน  าใส อ.ชะอวด ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการ
จดัหาน  าช่วยเหลือราษฎรบ้านควนมีชัย 
(อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื นที่และ
ใกล้เคียง ปัจจบุันเส้นทางสายนี มีสภาพเสียหาย 
เป็นหลุมบ่อ การปรับปรุงถนนสายนี เป็นการ
อ านวยความสะดวกและเพิม่ความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว ส่งเสริม
การท่องเที่ยว กรมทางหลวงมีงบประมาณ
ที่จ ากัดไม่ครอบคลุมในทุกพื นที่ จงึจ าเป็นต้อง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจงัหวดั
เพือ่ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงเส้นทาง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

19 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การตลาด และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เชิงสร้างสรรค์ 
8,000,000 บาท 
(1) จดัท าระบบการท่องเที่ยวเสมือนจริง (Virtual 
Tour) แหล่งท่องเที่ยว 23 แห่ง ในจงัหวดั เสนอ
ผ่านแอพพลิเคชั่นและเวบ็ไซต์ 
(2) กิจกรรม Live Streaming โดยการน าเสนอ
เส้นทางท่องเที่ยวของจงัหวดัให้มีดาราหรือนักร้องที่
มีชื่อเสียงร่วมด้วย 
(3) กิจกรรมจดัท าส่ือวดีิทัศน์ เพือ่ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวของจงัหวดั 
(4) กิจกรรมประชาสัมพันธภ์ายใต้โครงการผ่านทาง
ช่องทาง Chanel Youtube และเพจ Facebook
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว Trade 
Show ตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย 4 ครั ง 
7,436,000 บาท
3. เฟรนด์ ทริป (Friend Trip) 700,000 บาท
กิจกรรมศึกษาเส้นทางดูงานท่องเที่ยว โซนป่า เขา 
นา เล ของจงัหวดันครศรีธรรมราช 4 วนั 3 คืน 
จ านวน 40 คนจดังานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ ์
แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน

2 16,136,000    16,136,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว
ของจงัหวดัในรูปแบบใหม่ที่แสดงให้เห็นข้อมูล
เสมือนจริง เข้าถึงได้ง่ายไวบ้ริการประชาชน
และนักท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จกัได้รับความสนใจ
แพร่หลายมากยิง่ขึ น ส่งเสริมการขยายพื นที่
ประชาสัมพันธ ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และแหล่ง
ท่องเที่ยวของจงัหวดั
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

20 1. การบริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

โครงการการบริหารจดัการ
ประมงอยา่งยัง่ยนืตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดันครศรีธรรมราช

1. ประมงโรงเรียนต้นแบบเพือ่เป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ของชุมชน 1,270,000 บาท
2. ส่งเสริมการเลี ยงปลาแบบผสมผสานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1,680,000 บาท
3. บริหารจดัการแหล่งน  าเพือ่เพิม่ผลผลิตสัตวน์  า
โดยการมีส่วนร่วม 4,116,000 บาท
4. สัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์สัตวน์  า 
350,000 บาท
5. ฝึกอบรมผู้ช่วยเจา้พนักงานประมง 270,000 บาท
6. เพิม่ศักยภาพการแปรรูปสัตวน์  าเพือ่เพิม่มูลค่า 
886,000 บาท

2 8,572,000      8,572,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

21 5. การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE)

หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั
นครศรีธรรมราช/ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช/ส านักงาน
แรงงานจงัหวดั
นครศรีธรรมราช/ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

1. ค่ายเสริมสร้างทักษะสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE DANCERCISE 
2. การเข้าร่วมประกวด ผลงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับประเทศ (เดินทางประกวด 
กทม. จดัท าคู่มือ- ป้ายประชาสัมพันธ/์จดั
นิทรรศการ)
3. การเข้าร่วมประกวด ผลงานชมรม TO BE 
NUMBER ONEระดับประเทศ (จ.นศ จดัท าคู่มือ-
ป้ายประชาสัมพันธ/์จดันิทรรศการ)
4. การประชาสัมพันธโ์ครงการ TO BE NUMBER 
ONE (จดัท าคู่มือ/นิตยสาร)
5. ขับเคล่ือนอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
(อบรม คู่มือ)
6. ขับเคล่ือนโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ในชุมชน 
7. ขับเคล่ือนโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ในสถานประกอบการ (กิจกรรมชมรมในสถาน
ประกอบการ)
8. สร้างภูมิคุ้มกันทางจติใจ ในการป้องกันปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา
9. สร้างเครือข่าย “ศูนยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER
 ONE” ในสถานศึกษา

1 3,679,400      3,679,400        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในพื นที่
ให้แก่นักเรียน เยาวชน ประชาชนชนในจงัหวดั 
มีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่มี
ประสิทธภิาพ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

22 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการปรับปรุงเส้นทางเพือ่
การท่องเที่ยววดัสวนขัน ต าบล
ละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทนครศรีธรรมราช

ปรับปรุงทางเข้าวดัสวนขัน พร้อมก่อสร้างสะพาน 
(เส้นทางเข้าวดัสวนขัน และสะพาน
ข้ามคลองคุดด้วน)

2 30,000,000    30,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่น วดัสวนขัน (วดัพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ)์ 
เป็นการอ านวยความสะดวก เพิม่ความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื นที่ ปัจจบุันเส้นทางมีสภาพ
เสียหาย เป็นหลุมบ่อ ไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง
และกรมทางหลวงมีงบประมาณที่จ ากัด
ไม่ครอบคลุมในทุกพื นที่ ที่ต้องด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุง จงึจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจงัหวดั เพือ่ด าเนินการปรับปรุง
เส้นทางให้มีสภาพพร้อมใช้งานและ
มีประสิทธภิาพ ด าเนินการในพื นที่ของแขวงทาง
หลวงชนบทนครศรีธรรมราช ระยะเวลา
ด าเนินการ 180 วนั
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

23 4. การพัฒนาคน ชุมชน สังคม
ให้น่าอยู ่และเข้มแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสร้างชีวติใหม่ 
ผู้ด้อยโอกาส

หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวดันครศรีธรรมราช

1. พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาสระหวา่งปิดภาคเรียน 2,450,000 บาท
2. อบรมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวงั ป้องกันปัญหา
สังคมโดยชุมชน (ผู้น าชุมชนและเครือข่าย)  
1,340,000 บาท
3. รวมพลคนรักสวสัดิการ : สมัชชาสวสัดิการชุมชน
ของอารยชนคนเมืองนคร (จดักิจกรรมสมัชชา 
การเสวนาด้านสวสัดิการชุมชน และการต่อยอด 
การแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน) 302,000 บาท
4. ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายดุ้านอาชีพสู่การสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 37 แห่ง 1,757,500 บาท

4 5,850,000      5,850,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 

24 1. การบริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
ผลผลิตและการลดต้นทุนการ
เลี ยงแพะอยา่งยัง่ยนืในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดันครศรีธรรมราช

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เลี ยงแพะเนื อแบบครบวงจร
1. จดักิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาระดม
ความคิดเห็น หาแนวทางการด าเนินการ 
2. จดัสนับสนุนปัจจยัการผลิตให้เกษตรกร 
3. ติดตาม แก้ไข ให้ค าแนะน า

2 2,508,000      2,508,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

25 1. การบริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมความรู้สู่
เกษตรกรชุมชนเมือง 
เทคโนโลยกีารปลูก
ไฮโดรโปนิกส์ด้วยปุย๋น  าชีวภาพ

หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในเขตเมือง รวม 500 คน
1. การทบทวนองค์ความรู้และเตรียมทีมฝึกอบรม
เทคโนโลยกีารปลูกไฮโดรโปนิกส์ด้วยปุย๋น  าชีวภาพ
2. การฝึกอบรมเทคนิคการผลิตปุย๋น  าชีวภาพด้วย
อินทรียแ์ละปุย๋หมักชีวภาพในชุมชน
3. การฝึกอบรมการเตรียมแปลงปลูก วสัดุ และ
วธิกีารปลูกพืชผัก พืชล้มลุกและยนืต้น ด้วยระบบ
ไฮโดรโปนิกส์จากปุย๋น  าชีวภาพ
4. การฝึกอบรมวธิกีารเตรียมและคัดเลือกพืชเพือ่
ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์จากปุย๋น  าชีวภาพ
5. การฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร เร่ือง เทคโนโลยี
การปลูกไฮโดรโปนิกส์ด้วยปุย๋น  าชีวภาพ
6. ส่ือวดีีทัศน์ประชาสัมพันธก์ารฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกร

2 3,600,000 3,600,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ  าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการ
ที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

26 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการยกระดับมาตรฐาน
บุคลากรรองรับการท่องเที่ยว
ตามวถิีใหม่ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 โดยชุมชนและบ้านพักโฮมสเตยแ์ละมัคคุเทศก์ 
1,166,200 บาท
2. การประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 1,245,000 บาท 
3. พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
3,000,000 บาท

2 5,411,200 5,411,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากขาดความชัดเจน
ของกลุ่มเป้าหมาย และรายละเอียดกิจกรรม

27 1. การบริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

โครงการมหกรรมวสิาหกิจ
ชุมชนและของดีเมืองนคร

หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดันครศรีธรรมราช

จดังานมหกรรมวสิาหกิจชุมชน และของดีเมืองนคร
จากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนใน 23 อ าเภอ 
รวม 100 กลุ่ม ในจงัหวดันครศรีธรรมราช

2 3,400,000 3,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
และเพิม่ช่องทางทางการตลาดให้กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช และเพือ่
ประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จกั 
เพิม่รายได้ในชุมชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

28 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการยกระดับเพิม่ศักยภาพ
การท่องเที่ยวระดับอ าเภอ

หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ยกระดับเพิม่ศักยภาพท่องเที่ยวพื นที่โซน เขา ป่า นา
 เล เมืองนคร
1. กิจกรรมแรลล่ีรถยนต์ "เส้นทางเร่ืองเล่า เขา ป่า 
นา เล มนต์เสน่ห์เมืองนคร" ในเส้นทางพื นที่ตามโซน
 เขา ป่า นา เล
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใน
รูปแบบ CSR บ าเพ็ญเป็นประโยชน์เพือ่สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน
3. กิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมความสัมพันธใ์นการ
แสดง แสง สี เสียง "เส้นทางเร่ืองเล่า เขา ป่า นา เล
 มนต์เสน่ห์เมืองนคร"
4. กิจกรรมประชาสัมพันธส่์งเสริมการตลาดท่องเที่ยว

2 11,500,000    11,500,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจงัหวดั แบ่งตามลักษณะ
ภูมิประเทศใน 4 พื นที่ตามโซน (เขา/ ป่า/ นา/ 
เล) ซ่ึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื นที่ 
กระจายรายได้สู่ชุมชน

29 3. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการปลูกป่าชายเลน 
(ต้นจาก) เพือ่เพิม่แหล่งอนุบาล
สัตวน์  าและฟืน้ฟูระบบนิเวศ
ป่าชายเลน

หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

1. จดัซื อพันธุ์กล้าไม้จาก 160,000 กล้า 
3,520,000 บาท
2. จดัซื อหลักสเต็ก 160,000 อัน 480,000 บาท
3. แผ้วถางวชัพืชปักหลักสเต็กปลูกกล้าไม้จาก 
800,000 บาท

5 4,800,000      4,800,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

30 3. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการอนุรักษ์ต้นประและ
ส่งเสริมการปลูกเป็นพืช
เศรษฐกิจครอบคลุมทั งจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : 
ส านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 5 
(นครศรีธรรมราช)

เพาะช าต้นกล้าต้นประ เพือ่ส่งเสริมการปลูก และ
แจกจา่ยให้ประชาชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
200,000 ต้น
1. จา้งเพาะช าต้นกล้าต้นประ
2. ใส่ถุงเพาะช ากล้าต้นประ
3. ดูแลรักษากล้าต้นประ
4. การด าเนินการประชาสัมพันธส่์งเสริมการปลูก
ต้นประ และแจกจา่ยต้นกล้า

5 1,200,000      1,200,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

31 3. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการการป้องกันระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

อบรมให้ความรู้แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา 40 แห่ง จงัหวดันครศรีธรรมราช

5 4,489,000      4,489,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 

32 3. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมชุมชนสู่เมือง
แห่งพลังงานทดแทน และการ
ประหยดัพลังงาน

หน่วยงาน : ส านักงานพลังงาน
จงัหวดันครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตร
ตากแห้ง รวม 13 แห่ง
1. ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยอ์ัจฉริยะ
แบบเรือนกระจก ขนาด 3x6 เมตร แบบเคล่ือนที่ได้
 จ านวน 10 แห่ง
2. ส่งเสริมระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคล่ือนที่ได้ ขนาด 3,000 วตัต์ จ านวน 3 ชุด

5 2,547,000      2,547,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน พัฒนาสินค้าชุมชนให้มี
ความปลอดภัย สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จา่ย 
ให้กับผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนได้
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น ากลับมาใช้
ใหม่ (Asphait Hot Mix Recycling) ในทางหลวง
หมายเลข 4103  ตอนควบคุม 0102 ตอน เบญจม –
 จงัหูน และติดตั งไฟฟ้าแสงสวา่ง

โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน ากลับมา
ใช้ใหม่ (Asphait Hot Mix 
Recycling) ในทางหลวง
หมายเลข 4103 ตอนควบคุม 
0102 ตอน เบญจม - จงัหูน

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 1

2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

33 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงเส้นทางสายเล่ียงเมืองของ 
จ.นครศรีธรรมราช เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 
401 และ 403 เป็นถนนที่ผ่านท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช รองรับการเดินทางจาก 
จ.สงขลา เพือ่เข้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช ปัจจบุัน
ถนนสายนี มีการใช้รถสัญจรเป็นจ านวนมาก 
มากกวา่ 5,870 คัน/วนั รถบรรทุก 6 ล้อ เฉล่ีย 
754 คัน/วนั ท าให้ถนนเกิดความช ารุดเสียหาย 
จ าเป็นต้องปรับปรุงเส้นทางเพือ่ท าให้การจราจร
คล่องตัว อ านวยความสะดวก และเพิม่ความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการ
เดินทาง ส่งเสริมด้านการคมนาคมขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมและผลผลิตทางการเกษตร รวมทั ง
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว กรมทางหลวงมี
งบประมาณที่จ ากัด ไม่เพียงพอในการปรับปรุง
พัฒนาเส้นทางในทั งประเทศพร้อมกัน จงึขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจงัหวดัเพือ่ด าเนินการ
แก้ไข ด าเนินการในพื นที่ของแขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 1 ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 
120 วนั

2 27,000,000    27,000,000    

นครศรีธรรมรำช   22/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

34 4. การพัฒนาคน ชุมชน สังคม
ให้น่าอยู ่และเข้มแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพือ่ฝึกอาชีพแก่เยาวชน

หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่ฝึกอาชีพ ด าเนินการในรูปแบบ
การอบรมให้ความรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน เยาวชนใน 23 อ าเภอๆละ 20 คน 
รวม 460 คน

3 726,800        726,800       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

35 4. การพัฒนาคน ชุมชน สังคม
ให้น่าอยู ่และเข้มแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาระบบสมุนไพร
ครบวงจร

หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

แปลงต้นแบบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
1. อบรมให้ความรู้ด้านการปลูกสมุนไพร (หมอ
พื นบ้าน แพทยแ์ผนไทย จนท.ที่เกี่ยวข้อง และ
เกษตรผู้ผลิต 40 คน
2. ท าแปลงต้นแบบสมุนไพรเกษตรอินทรีย ์
โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

3 1,500,000      1,500,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 

36 4. การพัฒนาคน ชุมชน สังคม
ให้น่าอยู ่และเข้มแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ กศน. อาสาพัฒนา
ชุมชน

หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

พัฒนาสถานที่สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน จดัการ
เรียนรู้ของนักศึกษา กศน. ให้มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการศึกษาเรียนรู้ ในพื นที่ 
สนง.กศน.นครศรีธรรมราช กศน.อ าเภอ 23 อ าเภอ 
และ กศน.ต าบล 169 แห่ง

3 1,863,100 1,863,100 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

นครศรีธรรมรำช   23/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

37 1. การบริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์
เคร่ืองแกง

หน่วยงาน : ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

จา้งเหมาบริการเพือ่ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกง จ านวนไม่
น้อยกวา่ 25 ราย หรือไม่น้อยกวา่ 10 กลุ่ม และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงพร้อมบรรจภุัณฑ์เป็น
ต้นแบบ ไม่น้อยกวา่ 3 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 100 ชิ น 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่
1. ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. ส ารวจ ศึกษาปัญหาด้านผลิตภัณฑ์
3. พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ
4. จดัท าผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงพร้อมบรรจภุัณฑ์
ต้นแบบ
5. ส่งเสริมการขาย

2 1,571,000 1,571,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่ขึ นชื่อของจงัหวดั
 เพิม่ศักยภาพด้านการผลิตให้ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ท าให้ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความสามารถที่จะผลิตและ
วธิจีดัจ าหน่ายที่แพร่หลายมากขึ น

38 1. การบริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการการเพิม่ศักยภาพการ
ผลิตขมิ น แบบครบวงจร 
ในพื นที่จงัหวดันครศรีธรรมราช
 ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย 
วทิยาเขตนครศรีธรรมราชและ
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดันครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกขมิ นในจงัหวดั 150 
ราย
1. ประชุมร่วมกับเกษตรกร 3 อ าเภอ เพือ่คัดเลือก
แปลงสาธติ 72,180 บาท
2. ด าเนินการสร้างแปลงสาธติเพือ่ผลิตและเก็บ
รักษาขมิ นตามมาตรฐาน GAP 1,614,800 บาท
3. แปรรูปขมิ นเบื องต้น ท าบรรจภุัณฑ์ สร้าง
ผู้ประกอบการและจ าหน่ายในระบบออนไลน์
เบื องต้น 828,000 บาท
4. น าเศษเหลือจากกระบวนการผลิตขมิ นมาใช้ใน
การเกษตร 100,000 บาท
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตขมิ นแบบครบวงจร 
529,700 บาท

2 3,170,600 3,170,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะซ  าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการ
ที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

39 3. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการฟืน้ฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช โดยใช้ระบบ
ประชารัฐ

หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

1. การจดัท าป่า-เล ชุมชน เพือ่เพิม่รายได้แก่ชุมชน
ชายฝ่ัง 1,610,000 บาท (จดัหาพันธุ์สัตวน์  า ปล่อย
ในพื นที่ป่าชายเลน)
2. สร้างบ้านปลาแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 
160,000 บาท

5 1,770,000 1,770,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

40 1. การบริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

โครงการการเพิม่มูลค่ามังคุดใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช ด้วย
เทคโนโลยแีละนวตักรรม

หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย 
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดใน 23 อ าเภอ
อยา่งน้อย 100 คน
1. การอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยเีพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตมังคุดคุณภาพ
2. การจดัการสวนมังคุดด้วยนวตักรรม (ระบบน  า
อัจฉริยะและการจดัการธาตุอาหารด้วยโดรน)
3. การพัฒนาฟอร์คลิฟไฟฟ้าส าหรับตัดแต่งทรงพุม่
และเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุด
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปมังคุดและ
บรรจภุัณฑ์
5. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์มังคุดของชุมชน
6. การพัฒนาระบบตลาดดิจทิัลของมังคุดและ
ผลิตภัณฑ์
7. การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดให้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่

2 3,342,500 3,342,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรมมี
ลักษณะซ  าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการ
ที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง

นครศรีธรรมรำช   25/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

41 3. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการป่าในเมืองอ่าวทองค า

หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศและการท่องเที่ยวเชองนิเวศ
1. ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และหอชมววิ 
17,000,000 บาท
2. ก่อสร้างประกอบอาคารศูนยอ์ านวยการเรียนรู้
และนิทรรศการ 2,000,000 บาท
3. ก่อสร้างประกอบห้องสุขา 1,800,000 บาท
4. ปรับปรุงเรือนเพาะช ากล้าไม้ 200,000 บาท

5 21,000,000 20,800,000        200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
เพิม่ศักยภาพการท่องเที่ยวมีส่ิงอ านวยความ
สะดวก ที่สามารถดึงดูดให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
ได้มากขึ น

42 3. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการศูนยจ์ดัการภัยพิบัติ
ระดับต าบล

หน่วยงาน : ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

1. ฝึกอบรมและจดัตั งศูนยจ์ดัการภัยพิบัติระดับ
ต าบล 33 ศูนย ์4,323,000 บาท
2. จดัซื อครุภัณฑ์เรือท้องแบน และไซเรนมือหมุน 
9,471,000 บาท

5 13,794,000    13,794,000    เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่ชุมชนในการรับมือภัยพิบัติ 
ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญ และเกิดขั นทั ง 23 อ าเภอ
ของจงัหวดันครศรีธรรมราช รวมทั งมีเคร่ืองมือ
ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ

43 4. การพัฒนาคน ชุมชน สังคม
ให้น่าอยู ่และเข้มแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการนครแห่งอารยธรรม 
น่าอยูน่่าเที่ยว และปลอดภัยเมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ

หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือเกิดภาวะฉุกเฉิน
ด้านสุขภาพ จติอาสา ใน 23 อ าเภอ 538,200 บาท
2. ติดตั งเคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ AED ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 23 อ าเภอ 30 เคร่ือง 2,100,000 
บาท

4 2,638,200      2,638,200      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน
จากการเจบ็ป่วย หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่เป็น
อันตรายต่อชีวติ เป็นการสนับสนุนมาตรการ
เพิม่ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของจงัหวดั
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

44 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการพัฒนาเส้นทางเพือ่
อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สู่
แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล - 
อ่าวขนอม อ าเภอ
สิชล อ าเภอขนอม จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทนครศรีธรรมราช

 ติดตั งไฟฟ้าส่องสวา่งและอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก
(1) สาย นศ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 4142-
บ้านแพง 
(2) สาย นศ.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 4014-
หาดในเพลา 
(3) สาย นศ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 401-
ชายทะเล 

2 62,200,000    62,200,000    เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกและเพิม่ความปลอดภัยต่อการใช้
เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล - 
อ่าวขนอม แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดั 
ท าให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจรในยามค่ าคืน 
มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นมากยิง่ขึ น 
และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัจจบุันเส้นทางทั ง 3 
สายนี  เป็นเส้นทางที่ต้องผ่านก่อนเข้าถึงหาด
ใน อ.ขนอม แต่ยงัไม่มีไฟส่องสวา่งบนท้องถนน 
เป็นปัญหาในการสัญจรและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 
แต่เนื่องด้วยกรมทางหลวงมีงบประมาณที่จ ากัด 
ที่ไม่ครอบคลุมทุกพื นที่ จงึจ าเป็นต้องขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจงัหวดัด าเนินการ 
เพือ่ความปลอดภัยในการใช้เส้นทางและสะดวก
ของนักท่องเที่ยวและประชาชน ด าเนินการใน
พื นที่ของแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 
ระยะเวลาด าเนินการ 150 วนั

นครศรีธรรมรำช   27/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

45 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการท าการติดตั งไฟฟ้าแสง
สวา่ง ในทางหลวงหมายเลข 
4103 ตอนควบคุม 0101 ตอน 
ปากพูน - เบญจม

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 1

ติดตั งไฟฟ้าแสงสวา่ง ในทางหลวงหมายเลข 4103 
ตอนควบคุม 0101 ตอน  ปากพูน – เบญจม

2 10,000,000    10,000,000    เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
อ านวยความสะดวกและเพิม่ความปลอดภัย
ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชน
ในช่วงเวลากลางคืน และเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ปัจจบุันเส้นทางสายนี เป็นที่ตั ง
ของสนามบินนครศรีธรรมราช รองรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จงัหวดั มีปริมาณ
การจราจรเฉล่ีย 19,792 คัน/วนั แต่ไม่มีไฟฟ้า
ให้แสงสวา่ง เป็นปัญหาในการเดินทางสัญจร
และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องด้วยกรมทางหลวง
มีงบประมาณที่จ ากัด ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในทุกพื นที่ จงึจ าเป็นต้องขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณของจงัหวดัด าเนินการ 
ในพื นที่ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 
ระยะเวลาด าเนินการ 120 วนั

นครศรีธรรมรำช   28/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

46 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน ากลับมา
ใช้ใหม่ (Asphait Hot Mix 
Recycling) ในทางหลวง
หมายเลข 401 ตอนควบคุม 
0502 ตอน สิชล-ท่าแพ

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 1

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น ากลับมาใช้
ใหม่ (Asphait Hot Mix Recycling) ในทางหลวง
หมายเลข 401 ตอนควบคุม 0502 
ตอน สิชล - ท่าแพ พร้อมท าเคร่ืองหมายจราจร
บนผิวทาง

2 16,000,000    16,000,000    เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงเส้นทางสายหลักที่รองรับการเดินทาง
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวจาก
จ.สุราษฎร์ธานี เพือ่เข้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ขนอม - สิชล - ท่าศาลา 
เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 401 และ 408 
เป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่มีการคมนาคมขนส่ง
สินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ปัจจบุันถนนสายนี มีการใช้รถสัญจรเป็นจ านวน
มาก ท าให้พื นผิวถนนเกิดความช ารุดเสียหาย 
จ าเป็นต้องปรับปรุงเส้นทางเพือ่การจราจรที่
คล่องตัว อ านวยความสะดวก และเพิม่ความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทางให้แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว  แต่เนื่องด้วยกรมทางหลวงมี
งบประมาณที่จ ากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เร่งด่วน จงึขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จงัหวดัเพือ่ด าเนินการ ด าเนินการในพื นที่
ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 
ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 90 วนั

นครศรีธรรมรำช   29/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

47 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการปรับปรุงทางหลวงเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 4094 ตอน
ควบคุม 0102 ตอน เชียรใหญ่ -
 ปากพนัง

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 1

ปรับปรุงทางหลวงเพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยว 
ทางหลวงหมายเลข 4094 ตอนควบคุม 0102  
ตอน เชียรใหญ่ – ปากพนัง

2 35,000,000    35,000,000    เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงเส้นทางสายหลักในการเดินทาง
ของประชาชนในพื นที่ อ.ปากพนัง เชื่อมต่อกับ 
อ.เชียรใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื นที่ 
ซ่ึงมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ได้แก่ พระต าหนัก
ประทับแรมปากพนัง ประตูระบายน  าอุทกวภิาช
ประสิทธหิรือเขื่อนปากพนัง (โครงการพัฒนา
พื นที่ลุ่มน  าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรในพื นที่ ปัจจบุันถนนความช ารุดเสียหาย 
ไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง และกรมทางหลวง
มีงบประมาณจ ากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
 จงึจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จงัหวดั เพือ่ด าเนินการปรับปรุงเส้นทางให้มี
สภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธภิาพ 
โดยด าเนินการในพื นที่ของแขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช ระยะเวลาด าเนินการ 180 วนั

นครศรีธรรมรำช   30/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

48 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวฒันธรรม

โครงการปรับปรุงทางและ
สะพานเพือ่การท่องเที่ยว 
อ าเภอขนอม จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนลาดยางไม่มีไหล่ทาง พร้อมสะพาน 2 
แห่ง สายทางเข้ามหาวทิยาลัยเทคโนโลยศีรีวชิัย

2 37,000,000    37,000,000    เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เส้นทางและสะพานในพื นที่ ต.ท้องเนียน 
เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการคมนาคม
เดินทาง และการขนส่งในพื นที่ ปัจจบุันถนน
มีความช ารุดเสียหาย ไม่สะดวกในการเดินทาง 
และกรมทางหลวงมีงบประมาณที่จ ากัด 
จงึจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จงัหวดั เพือ่ด าเนินการปรับปรุงเส้นทางให้มี
สภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธภิาพ 
ด าเนินการในพื นที่ของแขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช ระยะเวลาด าเนินการ 180 วนั

นครศรีธรรมรำช   31/32



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

49 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ
และศิลปวฒันธรรม

โครงการท าการติดตั งงานราว
กันอันตราย (W - BEAM 
GUARDRAIL) ในทางหลวง 
หมายเลข 401 ตอนควบคุม 
0501 ตอน เขาหัวช้าง - สิชล

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 1

ติดตั งราวกันอันตราย (W - BEAM GUARDRAIL) 
ในทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0501 
ตอน เขาหัวช้าง – สิชล

2 5,000,000      5,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ความปลอดภัยในการใช้เส้นทางเพือ่เข้าสู่ 
จ.นครศรีธรรมราช จาก จ.สุราษฎรฺธานี 
รองรับการเดินทางและส่งเสริมเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว ปัจจบุันถนนสายนี เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั งและรุนแรง ด้วยเป็นเส้นทางที่
การจราจรค่อนข้างใช้ความเร็วสูง หากได้รับ
การด าเนินการติดตั งราวกันอันตราย 
จะสามารถยบัยั งและลดความรุนแรงที่เกิดขึ น 
ไม่ให้ข้ามฝ่ังไปอีกเลนหรือตกร่องถนน 
ลดการสูญเสีย ซ่ึงกรมทางหลวงมีงบประมาณ
ที่จ ากัด จงึขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จงัหวดั โดยด าเนินการในพื นที่ของแขวงทาง
หลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ใช้ระยะเวลา
ด าเนินการ 90 วนั

    10,000,000       10,000,000
604,946,000 315,173,400 232,122,000 57,650,600

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ
รวมทัง้สิ้น

นครศรีธรรมรำช   32/32



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

2           1,888,990 1         10,000,000 
             306,490 

6         11,683,900 5         12,190,900 
              30,000 

2           4,434,800 1              770,300 
             392,300 

7         14,189,510 3           2,770,100 
             827,550 

7        140,000,000 1           4,900,000 

48      469,871,000 13      265,486,160 24      172,197,200 11        32,187,640 
          9,000,000           9,000,000 

48 478,871,000     13 274,486,160     24 172,197,200     11 32,187,640       

หมำยเหต ุ: กำรจัดสรรตำมกรอบวงเงินงบประมำณ ปี พ.ศ. 2565 ตำมเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดพัทลุง  253,846,000 บำท (รวมงบบริหำรงำนจังหวัด)

3         30,554,740 

5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการบา้นเมือง 
รองรับการเปล่ียนแปลง และการพัฒนา
สู่เมืองนา่อยู่

10 274,900,000       2        130,000,000 

 สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบตัริำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพัทลุง

รวม  5  ประเดน็กำรพัฒนำ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมทั้งหมด

หน่วย  :  บาท

ที่ ประเดน็กำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

5

152

        62,734,500 

66,156,000        

การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนือ่งจาก
การเกษตร ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถิ่น

1

3

การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนเิวศนแ์บบเพิ่มคุณค่า
ครบวงจรที่ยั่งยืน
การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแหง่ภมูิปญัญา
และสุขภาวะยั่งยืน

5 17,738,600        

4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน 13 48,341,900        

2         50,539,020 

4         42,251,200 

2         12,141,200 

พัทลุง



ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 1.สร้างความม่ันคงทางอาหารปลอดภยัให้
เกษตรกรท่ีมีรายได้น้อย วงเงิน 767,900 บาท
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกรและวสัดุสาธติ

2 22,206,400 22,015,020       191,380 

2. ส่งเสริมการก าจดัศัตรูพชืเพือ่ความปลอดภยั
ทางด้านอาหาร วงเงิน 1,582,700 บาท
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร
3.  ส่งเสริมการใช้ปุย๋อนิทรีย ์วงเงิน 319,200 
บาท 
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

4.สาธติการท าปุย๋หมัก พด . 330 ตัน วงเงิน  
2,768,700 บาท
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

5. พฒันาระบบเกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วม
จงัหวดัพทัลุง วงเงิน  3,664,400 บาท
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

6.  การเล้ียงปศุสัตวต์ามแนวทางเกษตรธรรมชาติ
 วงเงิน 2,688,900 บาท
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

7.  เสริมสร้างสมดุลของนิเวศน์ในแหล่งน้ า 
วงเงิน 7,218,200 บาท 
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

8. ส่งเสริมเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัในโรงเรียน 
วงเงิน  792,000 บาท
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริม
ความรู้ความเขา้ใจเกษตรอนิทรียใ์หแ้ก่
เกษตรกร และเสริมสร้างความม่ันคงด้าน
อาหาร 
โดยปรับลด ค่าวสัดุส านักงาน 
ค่าใบประกาศ และค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจแปลง 

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

1. การเพิม่ขดีความสามารถ
ภาคเกษตร อตุสาหกรรม
ต่อเน่ืองจากการเกษตร 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถิน่

โครงการขบัเคล่ือนพทัลุงเมือง
เกษตรปลอดภยั/อนิทรีย ์วถิี
ยัง่ยนื
หน่วยงาน :  ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง
ส านักงานเกษตรจงัหวดัพทัลุง
ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพทัลุง
ส านักงานประมงจงัหวดัพทัลุง
ส านักงานพลังงานจงัหวดัพทัลุง
ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั
พทัลุง
ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพทัลุง
ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง
สถานีพฒันาท่ีดินพทัลุง
สภาเกษตรกรจงัหวดัพทัลุง
ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน้ า
จดืพทัลุง

พัทลงุ   1/20



ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

9.  เสริมสร้างศักยภาพสุดยอดผู้น าเกษตร
ปลอดภยั วงเงิน  799,200 บาท
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

10.ประชาสัมพนัธก์ารผลิตอาหารปลอดภยัพทัลุง
  วงเงิน 1,605,200 บาท
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

2 1. ลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตขา้ว
ครบวงจร 
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

2 28,556,500 28,524,000         32,500 

2. ลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตปาล์ม
น้ ามัน และไม้ผล (มังคุด ทุเรียน สละ) 
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

3. ส่งเสริมการปลูกพชืแซมและอาชีพเสริมใน
สวนยางพารา 
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

4. ส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงโพรงเพีอ่รองรับการขยาย
ตลาด 
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

5. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและแปรรูปแปลง
สละเชิงการค้าแบบครบวงจร 
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

6. ยกระดับมาตรฐานการผลิตไม้ผล (สละ) สู่
มาตรฐาน GAP พชืแบบกลุ่ม 
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริมการท า
เกษตรแบบครบวงจรใหแ้กเ่กษตรกร 
โดยปรับลด ค่าวสัดุส านักงานและน้ ามัน
เชื้อเพลิง
ขอ้สังเกต ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์
ท่ีใช้ในการฝึกอบรมค่อนขา้งสูง

1. การเพิม่ขดีความสามารถ
ภาคเกษตร อตุสาหกรรม
ต่อเน่ืองจากการเกษตร 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถิน่

โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐาน
การเกษตร และอตุสาหกรรม
การเกษตรแบบครบวงจร
หน่วยงาน :  ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพทัลุง
สถานีพฒันาท่ีดินพทัลุง
ส านักงานพลังงานจงัหวดัพทัลุง
ส านักงานสถติิจงัหวดัพทัลุง

พัทลงุ   2/20



ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

7. ส่งเสริมการปรับคุณภาพดินในพืน้ท่ีแปลง
ปาล์มน้ ามัน
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

8. ส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนคนท าเหด็ครบวงจร 
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

9. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตมะพร้าวเพือ่ความ
ม่ันคงทางอาหาร 
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

10. พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 
Farmer) สู่เกษตรอจัฉริยะ
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

11. พฒันาศักยภาพศูนยเ์รียนรู้และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เพือ่เชื่อมโยง
สู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

12. พฒันาระบบการส่งน้ าอจัฉริยะโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

13. พฒันาระบบขอ้มูลการเกษตรจงัหวดัพทัลุง
ในรูปแบบ Application
- อบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

พัทลงุ   3/20



ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

3 2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

โครงการกอ่สร้างและติดต้ัง
ระบบส่องแสงสวา่งสู่ยอดเขา
อกทะลุ
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกฬีาจงัหวดัพทัลุง

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์และติดต้ังระบบส่อง
แสงสวา่งสู่ยอดเขาอกทะลุ

5 12,365,200 12,365,200 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจงัหวดั

4 - กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ า-หอ้งสุขารวม 
(แบบพกัแรม) จ านวน 1 หลัง

2 7,886,000 7,886,000

- กอ่สร้างลานจอดรถลานกจิกรรม จ านวน 1 แหง่

- กอ่สร้างหอชมธรรมชาติ จ านวน 1 หลัง
- งานขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า จ านวน 1 แหง่

เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจงัหวดั

โครงการพฒันาศักยภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้
ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์
พนางตุง จงัหวดัพทัลุง 
หน่วยงาน : สวน
พฤกษศาสตร์พนางตุง จงัหวดั
พทัลุง

2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

5 1. จดัแสดง International Drum Show กลอง
นานาชาติ ประชุมเตรียมจดังานฯ 3 คร้ังแสดง 
International Drum Show กลองนานาชาติ 
วงเงิน 1,398,200 บาท

2 2,000,000 2,000,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจงัหวดั

2. จดัแสดงนิทรรศการกลอง โพน พทัลุง กลอง
นานาชาติ จ านวน 3 ประเทศ คือประเทศญีปุ่น่ 
อนิโดนีเซีย และจนี กลองพืน้เมือง 4 ภาค 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอสีานภาคใต้ วงเงิน 
155,000 บาท

3. จดัขบวนแหก่ลอง โพน พทัลุง กลองนานาชาติ
 จ านวน 3 ประเทศ คือประเทศญีปุ่น่ อนิโดนีเซีย
 และจนี กลองพืน้เมือง 4 ภาค ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคอสีานภาคใต้ วงเงิน 62,800 บาท

4. การท าส่ือประชาสัมพนัธ ์วงเงิน 384,000 บาท

6 2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

โครงการปรับปรุงและพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวหาดแสนสุข
ล าป า
หน่วยงาน : ส านักงานโยธา
ธกิารและผังเมืองจงัหวดัพทัลุง

ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวหาดแสนสุข
ล าป า

2 20,000,000 20,000,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจงัหวดั 

2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

โครงการจดังานมหกรรม
กลองโพนพทัลุง - Asian 
นานาชาติ
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเท่ียวและกฬีาจงัหวดั
พทัลุง
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

7 3. การพฒันาคนคุณภาพ 
สังคมคุณธรรม สู่เมืองแหง่ภมิู
ปญัญาและสุขภาวะยัง่ยนื

โครงการเยาวชนดี สังคมดี 
ประเทศชาติเจริญ
หน่วยงาน : ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลุง

อบรมใหค้วามรู้ด้านยาเสพติดและปลูกจติส านึก
การเปน็จติอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม

3 1,774,000 1,754,000         20,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การใหค้วามรู้แก่
เยาวชนเร่ืองยาเสพติด 
โดยปรับลด ค่าวสัดุส านักงาน

8 - พฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน 3 10,708,000 10,387,200       320,800 

- ครอบครัวเปีย่มสุข
- ส่งเสริมชุมชนสู่การจดัการตนเอง
- TO BE NUMBER ONE พฒันาเครือขา่ยเพือ่
การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

9 4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

โครงการสร้างและพฒันา
ชุมชนอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื
ถิน่พทัลุง
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัพทัลุง

กจิกรรมอนุรักษพ์นัธกุรรมพชืและอนุรักษฟ์ืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

5 400,000 377,740         22,260 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริม
การอนุรักษ ์
โดยปรับลด ค่าวสัดุส านักงาน

10 4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

โครงการสร้างฝายต้นน้ า
แบบถาวร
หน่วยงาน : หน่วยจดัการต้น
น้ าคลองปา่พรุพอ้ จงัหวดั
พทัลุง-สงขลา

กอ่สร้างฝายต้นน้ าแบบถาวร ขนาด 7 เมตร 
ราคาแหง่ละ 83,500 บาท / แหง่ จ านวน 62 แหง่

5 5,177,000 5,177,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การบริหารจดัการ
น้ าในพืน้ท่ี และแกไ้ขปญัหาน้ าท่วมน้ าแล้ง

เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การพฒันา
คุณภาพชีวติเด็กและเยาวชน และใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการจดัการกองทุน 
โดยปรับลด งบประมาณเกีย่วกบการอบรม
บคุลากรภาครัฐ และค่าวสัดุส านักงาน

3. การพฒันาคนคุณภาพ 
สังคมคุณธรรม สู่เมืองแหง่ภมิู
ปญัญาและสุขภาวะยัง่ยนื

โครงการเมืองลุง เมืองคน
คุณภาพ
หน่วยงาน : ส านักงานพฒันา
สังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจ์งัหวดัพทัลุง
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

11 1. การเพิม่ขดีความสามารถ
ภาคเกษตร อตุสาหกรรม
ต่อเน่ืองจากการเกษตร 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถิน่

โครงการปรับปรุงระบบท่อส่ง
น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้บา้น
ควนถบ ต าบลพญาขนั อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพทัลุง
หน่วยงาน : โครงการ
ชลประทานพทัลุง

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้
บา้นควนถบ

4 10,000,000   10,000,000 ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เน่ืองจากกจิกรรมมี
ลักษณะเปน็ภารกจิปกติของหน่วยงาน

12 กจิกรรมงานเทศกาลอาหารดีบางแกว้ 2 2,572,900 2,572,900

กจิกรรมงานส่งเสริมการท่องเท่ียวของดีศรีบรรพต
กจิกรรมการจดังานของดีศรีนครินทร์
กจิกรรมจดังานประเพณีสองศาสนาและ
วฒันธรรมยอ้นยคุตะโหมด

กจิกรรมเทศกาลงานล่องเรือแลนกทะเลน้อย
กจิกรรมงานวนัดอกพะยอมบาน
จดังานมหกรรมเปดิโลกท่องเท่ียวและของดี
อ าเภอกงหรา
กจิกรรมงานสืบสานต านานเมืองชัยบรีุ
จดังานมหกรรมยอ้นรอยอารยธรรมศรีวชิัยสู่
อาเซียน  มาฆบชูา แหผ้่าขึน้หม่พระบรมธาตุเจดีย์
เขยีนบางแกว้ จงัหวดัพทัลุง

แขง่ขนัวิง่ “ปา่บอนมินิมาราธอนและฟนัรัน” 
คร้ังท่ี 15
เส้นทางพทุธธรรม “ตามรอยพธิกีรรมส านัก
เขาออ้” ประจ าป ี2565
กจิกรรมแขง่ขนัวิง่ “ปากพะยนูมินิมาราธอนและ
ฟนัรัน” ประจ าป ี2565

เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริม
การท่องเท่ียว และกระจายรายได้สู่ชุมชน
ขอ้สังเกต ควรมีผลการด าเนินงานในปท่ีี
ผ่านมาและแผนการด าเนินงาน

โครงการส่งเสริมกจิกรรม
ท่องเท่ียวประจ าถิน่
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกฬีาจงัหวดัพทัลุง
อ าเภอบางแกว้
อ าเภอศรีบรรพต
อ าเภอศรีนครินทร์
อ าเภอตะโหมด
อ าเภอควนขนุน
อ าเภอปา่พะยอม
อ าเภอกงหรา
อ าเภอเมืองพทัลุง
อ าเภอปากพะยนู
อ าเภอเขาชัยสน
อ าเภอปา่บอน

2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

13 5. การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน และการบริหาร
จดัการบา้นเมือง รองรับการ
เปล่ียนแปลง และการพฒันาสู่
เมืองน่าอยู่

โครงการติดต้ังปา้ยจราจรใน
โครงขา่ยทางหลวงชนบทพทัลุง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทพทัลุง

ติดต้ังปา้ยจราจรในโครงขา่ยทางหลวงชนบทพทัลุง 6 4,900,000    4,900,000 ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เน่ืองจากกจิกรรมมี
ลักษณะเปน็ภารกจิปกติของหน่วยงาน

14 5. การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน และการบริหาร
จดัการบา้นเมือง รองรับการ
เปล่ียนแปลง และการพฒันาสู่
เมืองน่าอยู่

โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยาง AC ถนนสายบา้นท่าไหล 
อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทพทัลุง

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC ถนนสายบา้นท่า
ไหล อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง

5 10,000,000 10,000,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การสร้าง
ความปลอดภยัในการเดินทางของประชาชน
และนักท่องเท่ียว

15 4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

โครงการกอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนั
ตล่ิงริมคลองล าสินธุ ์หมู่ท่ี 3 
ต าบลล าสินธุ ์อ าเภอศรี
นครินทร์  จงัหวดัพทัลุง
หน่วยงาน : ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจงัหวดัพทัลุง

กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิงริมคลองล าสินธุ ์หมู่ท่ี 3
 ต าบลล าสินธุ ์อ าเภอศรีนครินทร์  จงัหวดัพทัลุง
(แบบตอกเสาเขม็แถวเดียว ยาว 150 เมตร)

5 25,000,000    25,000,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การปอ้งกนั
การกดัเซาะตล่ิง

16 2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

โครงการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่
รองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
อยา่งยัง่ยนื
หน่วยงาน : เขตรักษาพนัธุ์
สัตวป์า่เขาบรรทัด

“ตะโกนกอ้งบอกรักพงไพร” ท าความดีเพือ่ปา่
ไทยถวายในหลวง

5 304,000 304,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจงัหวดั 
ขอ้สังเกต มีค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพนัธ์
โดยผู้มีชื่อเสียง
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

17 2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

โครงการพฒันาศักยภาพ
บคุลากรด้านการท่องเท่ียว
ภาคปา่เขาเพือ่รองรับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งยัง่ยนื
หน่วยงาน : เขตรักษาพนัธุ์
สัตวป์า่เขาบรรทัด

พฒันาศักยภาพบคุลาการด้านการท่องเท่ียวภาค
ปา่

2 237,000 237,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดั และสร้างความปลอดภยั
แกนั่กท่องเท่ียว

18 1. ปรับปรุงถนน คสล .สายศาลหลักเมือง - ทล.4 
หมู่ท่ี 2 ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมืองพทัลุง 
จงัหวดัพทัลุง ผิวจราจร คสล . ระยะทาง 0.405 
กโิลเมตร

5 120,000,000 120,000,000

2. ปรับปรุงถนน คสล .สายโรงสูบน้ า - บางหลาด
 หมู่ท่ี 6,3 ต าบลชัยบรีุ อ าเภอเมืองพทัลุง 
จงัหวดัพทัลุง ระยะทาง 2.855 กโิลเมตร

3. ปรับปรุงถนน คสล .สายสวนน้ าโหล๊ะหาร
ประชารัฐ หมู่ท่ี 7 ต าบลทุ่งนารี อ าเภอปา่บอน 
จงัหวดัพทัลุง ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร

4. ปรับปรุงถนน คสล .สายรอบแหล่งน้ าแม่กะ 
หมู่ท่ี 12 ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดั
พทัลุง ผิวจราจร คสล . ระยะทาง 4.580 กโิลเมตร

5. ปรับปรุงถนน คสล .สายหว้ยบว่ง - ชุมพล หมู่ท่ี
 1,3,11 ต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดั
พทัลุง ระยะทาง 1.880 กโิลเมตร

5. การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน และการบริหาร
จดัการบา้นเมืองรองรับการ
เปล่ียนแปลง และการพฒันาสู่
เมืองน่าอยู่

เหน็ควรสนับสนุน เพือ่สร้างความปลอดภยั 
และอ านวยความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชนในพืน้ท่ี

โครงการพฒันาศักยภาพด้าน
คมนาคมตามแผนชุมชน
หน่วยงาน : ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจงัหวดัพทัลุง
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

6. ปรับปรุงถนน คสล .สายหหูนาน-บา้นในไร่-
ปา่แกยงู หมู่ท่ี 10 ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต
 จงัหวดัพทัลุง ระยะทาง 2.340 กโิลเมตร

7. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีตถนน
สายประชาสงเคราะห ์3 (บา้นหว้ยหลุด-ควน
แมลงภู่) หมู่ท่ี 2 - หมู่ท่ี 4 ต าบลลานขอ่ย อ าเภอ
ปา่พะยอม จงัหวดัพทัลุง ระยะทาง 3.490 
กโิลเมตร8. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีตถนน 
สายบา้นนาส้อง-น้ าตกหม๋อมจุย้ หมู่ท่ี 11 ต าบล
ตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ระยะทาง
 2.190 กโิลเมตร

9. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีตถนน
สายเพชรเกษม-ร.ร.ต้นสน (วงัหลัก) หมู่ท่ี 13, 4 
ต าบลโคกสัก อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลุง 
ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร

10. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีตถนน
สายควนสามโพธิ์-ร.ร.ไทยรัฐวทิยา หมู่ท่ี 4,5 
ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน จงัหวดัพทัลุง 
ระยะทาง 3.180 กโิลเมตร

11. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีตถนน
สายวงัตอ - ปลายนา หมู่ท่ี 4 ต าบลคลอง
ทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง  ระยะทาง
 2.500 กโิลเมตร
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

19 5. การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน และการบริหาร
จดัการบา้นเมือง รองรับการ
เปล่ียนแปลง และการพฒันาสู่
เมืองน่าอยู่

โครงการปรับปรุงทางหลวง
เพือ่การท่องเท่ียวทางหลวง
หมายเลข 4164 ตอนควบคุม 
0100 ตอน ส่ีแยกโพธิท์อง - 
เขาปู่
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
พทัลุง

ปรับปรุงทางหลวงเพือ่การท่องเท่ียว ขยายความ
กวา้งของผิวจราจรจากมาตรฐานทางชั้น 4

5 30,000,000 30,000,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริม
ความปลอดภยัในการเดินทางแกป่ระชาชน
และนักท่องเท่ียว

20 5. การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน และการบริหาร
จดัการบา้นเมือง รองรับการ
เปล่ียนแปลง และการพฒันาสู่
เมืองน่าอยู่

โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง
บนโครงขา่ยทางหลวงชนบท 2
  สายทาง 
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทพทัลุง

ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งบนโครงขา่ยทางหลวงชนบท
  2 สายทาง

5 13,000,000 13,000,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริม
ความปลอดภยัในการเดินทางแกป่ระชาชน
และนักท่องเท่ียว

21 - พฒันาองค์ความรู้ 2 1,416,600 1,383,540 33,060

- สร้างศูนยผ์ลิตและกระจายพนัธุไ์กค่อล่อน
พฒันาศักยภาพกลุ่มผลิตและกระจายพนัธุไ์ก่
คอล่อนพทัลุง

 - พฒันาศักยภาพการผลิตไกค่อล่อนสู่อตัลักษณ์
เมืองลุง
- การประชาสัมพนัธ์/ติดตามและประเมินผล

22 - การพฒันาแนวคิดคลัสเตอร์กระจดูพทัลุง 2 555,000 505,450 49,550
- การฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ
- การพฒันาออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์
ต้นแบบ (ถงุใส่กระจดู) ในรูปแบบของ
คลัสเตอร์กระจดูพทัลุงในการส่งเสริมการขาย

1. การเพิม่ขดีความสามารถ
ภาคเกษตร อตุสาหกรรม
ต่อเน่ืองจากการเกษตร 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถิน่

โครงการพฒันาการผลิต
ไกค่อล่อนสู่อตัลักษณ์เมืองลุง
หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัพทัลุง

1. การเพิม่ขดีความสามารถ
ภาคเกษตร อตุสาหกรรม
ต่อเน่ืองจากการเกษตร 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถิน่

โครงการจดัต้ังคลัสเตอร์
กระจดูจงัหวดัพทัลุง
หน่วยงาน : ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดัพทัลุง

เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริมอาชีพ
ใหม่ใหแ้กเ่กษตรกร และพฒันาสินค้า
อตัลักษณ์ของจงัหวดั 
โดยปรับลด ค่าวสัดุส านักงาน และน้ ามัน
เชื้อเพลิง

เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
โดยปรับลด ค่าวสัดุส านักงาน และน้ ามัน
เชื้อเพลิง
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

23 4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
พืน้ท่ีชุ่มน้ าทะเลน้อย
หน่วยงาน : ค่ายเยาวชน
อนุรักษพ์ืน้ท่ีชุ่มน้ าทะเลน้อย

ค่ายเยาวชนอนุรักษพ์ืน้ท่ีชุ่มน้ าทะเลน้อย 
หลักสูตร 2 วนั 1 คืน จ านวน 20 รุ่น

3 1,250,000 1,170,700 79,300 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การใหค้วามรู้
แกเ่ยาวชนเร่ืองการอนุรักษธ์รรมชาติ 
โดยปรับลด ค่าวสัดุส านักงาน และน้ ามัน
เชื้อเพลิง

24 - สืบสานศิลปถ์ิน่โนรา  พธิกีรรมโนราโรงครูวดั
ท่าแค ณ วดัท่าแค หมู่ท่ี 1  ต าบลท่าแค อ าเภอ
เมืองพทัลุง

2 1,240,000 1,210,000 30,000

- สืบสานพธิกีรรมบชูาแม่โพสพ  ณ บริเวณสวน
ปา่นาโอ ่หมู่ท่ี 4 ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพทัลุง
งานสมโภชพระพทุธนิรโรคันตรายชัยวฒัน์จตุรทิศ

งานนมัสการพระอดุมปฎิก (สอน พทฺุธสโร) 
พระอจัฉริยะผู้รจนาบทอติเรกถวายพระพร

25 - กจิกรรมจดัเทศกาลอาหารพืน้ถิน่พทัลุง เขา ปา่
 นา เล จ านวน 2 คร้ัง

2 1,360,000 1,360,000

- กจิกรรมพฒันา Street Food เมืองลุง จ านวน 
1 เส้นทาง

2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงศาสนา และวฒันธรรม
หน่วยงาน :  ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง

เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การส่งเสริม
และอนุรักษว์ฒันธรรม อตัลักษณ์ของจงัหวดั
โดยปรับลด ค่าวสัดุส านักงาน และค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง

โครงการท่องเท่ียวเชิงอาหาร
วถิถีิน่พทัลุง  
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกฬีาจงัหวดัพทัลุง
ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพทัลุง
ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั
พทัลุง

2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

เหน็ควรสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
พฒันาทักษะอาชีพใหแ้กป่ระชาชนในพืน้ท่ี
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

26 3. การพฒันาคนคุณภาพ 
สังคมคุณธรรม สู่เมืองแหง่ภมิู
ปญัญาและสุขภาวะยัง่ยนื

โครงการเมืองลุง เมืองสุขภาวะ
 ป ี2565
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง

1. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทยแ์ผนไทย 330 
ชั่วโมง 1 รุ่นๆละ 60 คน
2. ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพือ่สุขภาพ 150 
ชั่วโมง 2 รุ่นๆ ละ 40 คน
3. ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพือ่สุขภาพ 60 
ชั่วโมง 2 รุ่นๆ ละ 40 คน
4. จดัมหกรรมสืบสานภมิูปญัญาการแพทยแ์ผน
ไทยจงัหวดัพทัลุง 1 คร้ัง/2 วนั

3 2,516,000 2,484,500 31,500 เหน็ควรสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ และพฒันา
ศักยภาพผู้ประกอบอาชีพ 
โดยปรับลด ค่าเงินรางวลั ค่าวสัดุส านักงาน 
และค่าเกยีรติบตัร
ขอ้สังเกต ควรระบกุลุ่มเปา้หมายใหช้ัดเจน

27 4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

โครงการเตรียมความพร้อม
รับมือจากภยัพบิติัในภาวะ
ฉกุเฉนิ จงัหวดัพทัลุง ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : ส านักงานปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดัพทัลุง

เตรียมความพร้อมรับมือจากภยัพบิติัในภาวะ
ฉกุเฉนิจงัหวดัพทัลุง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 
2565

1 350,700 350,700 ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เน่ืองจากเปน็การอบรม
ใหก้บักลุ่มเปา้หมายซ่ึงส่วนใหญเ่ปน็เจา้หน้าท่ี
ของรัฐ

28 4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง
หน่วยงาน : ส านักงานปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดัพทัลุง

ขดุลอกหว้ยไสปลอดเกล้ียง หมู่ท่ี 8 ต าบลชะมวง
 อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง

1 7,500,000 7,500,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่แกไ้ขปญัหาน้ าท่วม
น้ าแล้งในพืน้ท่ี
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

29 4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

โครงการอนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติในเขต
หา้มล่าสัตวป์า่ทะเลหลวงเพือ่
การท่องเท่ียวและวถิชีีวติท่ี
ยัง่ยนื
หน่วยงาน : เขตหา้มล่าสัตว์
ปา่ทะเลหลวง จงัหวดัพทัลุง –
 สงขลา

อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติในเขต
หา้มล่าสัตวป์า่ทะเลหลวงเพือ่การท่องเท่ียวและ
วถิชีีวติท่ียัง่ยนื

5 1,026,000 480,000 546,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่ฟืน้ฟคูวามอดุม
สมบรูณ์ของทรัพยากรประมง โดยปรับลด ใน
ส่วนของค่าวสัดุเชื้อเพลิง และค่าอาหารพอ่แม่
พนัธุเ์ต่ากระอาน เน่ืองจากเปน็ภารกจิปกติ
ของหน่วยงาน

30 4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

โครงการขดุลอกคลองสาย
บา้นปากคลองเกา่ (ช่วงท่ี 2) 
ถงึ คลองกระถนิ
หน่วยงาน : ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอควนขนุน

ขดุลอกคลองสายบา้นปากคลองเกา่ (ช่วงท่ี 2) ถงึ
 คลองกระถนิ

5 2,000,000 2,000,000 ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เน่ืองจากกจิกรรมมี
ลักษณะเปน็ภารกจิปกติของหน่วยงาน

31 - กจิกรรมการจดัท าประชาคมเพือ่ค้นหาผู้เสพ /
ผู้ติดยาเสพติดเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรักษา

1 770,300       770,300 

- กจิกรรมฝึกอบรมราษฎรอาสาพทัิกษเ์มืองลุง
- กจิกรรมฝึกอบรมราษฎรอาสาประจ าถิน่
ผู้ช่วยเหลือเจา้หน้าท่ีระดับต าบลในพืน้ท่ี
จงัหวดัพทัลุง

32 4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

โครงการใหค้วามรู้ด้าน
การอนุรักษท์รัพยากรปา่ไม้
และสัตวป์า่
หน่วยงาน : อทุยานเขาปู่-
เขายา่

ส่งเสริมและสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5 393,300         358,950         34,350 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โดยปรับลด ค่าวสัดุส านักงาน

โครงการชุมชนปลอดภยัด้วย
พลังชุมชน
หน่วยงาน : ท่ีท าการปกครอง
จงัหวดัพทัลุง

ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เน่ืองจากกจิกรรมมี
ลักษณะเปน็ภารกจิปกติของหน่วยงาน

3. การพฒันาคนคุณภาพ 
สังคมคุณธรรม สู่เมืองแหง่ภมิู
ปญัญาและสุขภาวะยัง่ยนื
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

33 5. การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน และการบริหาร
จดัการบา้นเมือง 
รองรับการเปล่ียนแปลง และ
การพฒันาสู่เมืองน่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บา้นปลักปอม อ าเภอตะโหมด
 จงัหวดัพทัลุง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทพทัลุง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบา้น
ปลักปอม อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง

2 12,000,000     12,000,000 เหน็ควรสนับสนุน เปน็การอ านวย
ความสะดวกและสร้างความปลอดภยัด้าน
คมนาคมใหก้บัประชาชนในพืน้ท่ี

34 - สร้างเยาวชนรู้รักษพ์ลังงาน 5 3,485,500      3,413,900         71,600 

- พฒันาศักยภาพเกษตรกรแปลงใหญใ่นการ
บริหารจดัการน้ าด้วยระบบโซล่าเซลล์

- เพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตร ประมง และ
ปศุสัตว ์ด้วยระบบอบแหง้พลังงานแสงอาทิตย์

35 4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

โครงการฟาร์มสุกรไร้กล่ิน
หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัพทัลุง

การจดัการความรู้พฒันาการปฏบิติัในฟาร์มสุกร
เพือ่ลดมลภาวะต่อสังคมชุมชน สร้างการรับรู้แก่
ชุมชนรอบฟาร์ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5 832,300         782,260         50,040 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่ใหเ้กษตรกรบริหาร
จดัการฟาร์มได้อยา่งปลอดภยั และไม่เกดิ
ปญัหากบัชุมชน สามารถก าจดัมลภาวะด้าน
กล่ินได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
ปรับลด ค่าวสัดุส านักงาน

โครงการพฒันาเมืองลุงสู่การ
เปน็เมืองแหล่งพลังงาน
ทางเลือก พลังงานทดแทน
หน่วยงาน : ส านักงาน
พลังงานพทัลุง

4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

เหน็ควรสนับสนุน เพือ่อนุรักษพ์ลังงาน และ
ใหค้วามรู้เร่ืองการใช้พลังงานทดแทน เพือ่ลด
ค่าใช้จา่ยใหก้บักลุ่มเกษตร
โดยปรับลด ค่าวสัดุส านักงาน ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

36 5. การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน และการบริหาร
จดัการบา้นเมืองรองรับการ
เปล่ียนแปลง และการพฒันาสู่
เมืองน่าอยู่

โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง
แบบเสากระโดงไฟ 
สูง 25 เมตร ทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนควบคุม 
1304 ตอน หว้ยทราย–พรุพอ้
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
พทัลุง

กจิกรรมอ านวยความปลอดภยัเพือ่ปอ้งกนัและ
แกไ้ขอบุติัเหตุทางถนน

1 20,000,000     20,000,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่สร้างความปลอดภยั
ในการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชนในพืน้ท่ี
และนักท่องเท่ียว

37 ศูนยนิ์ทรรศการการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ
และบริการนักท่องเท่ียว

2 2,964,700    2,964,700 

  -  กอ่สร้างอาคารศูนยนิ์ทรรศการการเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและบริการนักท่องเท่ียว  1 
หลัง

38 พฒันาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางถ้ ามัจฉา 
(จดัท าปา้ยส่ือความหมายในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ)

2 419,400       419,400 

 - ปา้ยสถานท่ีถ้ ามัจฉา
 - ปา้ยต้นทาง ขนาด 1.20×0.90 เมตร สูง 2.00 
เมตร - ปา้ยส่ือความหมาย ขนาด 0.4×0.60 เมตร
 - ปา้ยชื่อพนัธุไ์ม้
 - ปา้ยบอกทาง/ปา้ยเตือน
 - ม้าน่ังเหล็กกล่อง -ไม้เทียม
 - ปรับปรุงปา้ยส่ือความหมาย และหลังคา

ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เน่ืองจากเปน็การ
กอ่สร้างและจดัซ้ือครุภณัฑ์

4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

โครงการกอ่สร้างศูนย์
นิทรรศการการเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริการนักท่องเท่ียว
หน่วยงาน : อทุยานแหง่ชาติ
เขาปู่-เขายา่

โครงการพฒันาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในพืน้ท่ีปา่อนุรักษ์
หน่วยงาน : อทุยานแหง่ชาติ
เขาปุ่-เขายา่

ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เน่ืองจากกจิกรรม
มีลักษณะเปน็ภารกจิปกติของหน่วยงาน

2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

39 3. การพฒันาคนคุณภาพ 
สังคมคุณธรรม สู่เมืองแหง่ภมิู
ปญัญาและสุขภาวะยัง่ยนื

โครงการพฒันาศักยภาพชีวติ 
ความม่ันคงในชีวติวยัรุ่นและ
วยัท างาน
หน่วยงาน : ส านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานพทัลุง

พฒันาทักษะแรงงานนอกระบบเพือ่เพิม่โอกาสใน
การประกอบอาชีพ

3 1,970,300      1,950,300         20,000 เหน็ควรสนับสนุน เปน็การพฒันาทักษะฝีมือ
แรงงาน เพือ่สนองตอบต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
โดยปรับลด ค่าวสัดุส านักงาน

40 - สร้างคนปา่ใหดู้แลปา่ 5 507,700         483,700         24,000 

- ส่งเสริมใหค้วามรู้ด้านการอนุรักษท์รัพยากร
ส่ิงแวดล้อม

- ยกระดับแหล่งเรียนรู้วถิชีีวติชุมชนชาติพนัธุม์านิ
ในแหล่งท่องเท่ียวเขตรักษาสัตวป์า่เขาบรรทัด 
รองรับการท่องเท่ียวนิเวศน์ปา่เขา

41 2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

โครงการพฒันาแพลตฟอร์ม
การค้าสินค้าชุมชน 
(Community Trading 
Platform) และจดักจิกรรม
ดิจทัิล  โรดโชวท์รานฟอร์
เมชั่น (Digital Road Show 
Transformation) เพือ่
ยกระดับมาตรฐานสินค้า  
และบริการด้านการท่องเท่ียว 
33 แหล่งท่องเท่ียวชุมชนใน
เขตพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลุง
หน่วยงาน :  ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกฬีาจงัหวดัพทัลุง

พฒันาแพลตฟอร์มการค้าสินค้าชุมชน 
(Community Trading Platform) และจดั
กจิกรรมดิจทัิลโรดโชวท์รานฟอร์เมชั่น (Digital 
Road Show Transformation) เพือ่ยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 33
 แหล่งท่องเท่ียวชุมชน ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลุง

2 6,000,000      6,000,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่เปน็การพฒันาด้าน
การตลาด โดยใช้ digital เขา้มาช่วยในการ
เขา้ถงึกลุ่มลูกค้า

โครงการเสริมสร้างความรู้
เกีย่วกบัทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
ในเขตรักษาพนัธุสั์ตวป์า่เขา
บรรทัด
หน่วยงาน : เขตรักษาพนัธ์
สัตวป์า่เขาบรรทัด

4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื

เหน็ควรสนับสนุน เปน็การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โดยปรับลด  ค่าวสัดุส านักงาน
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

42 2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

โครงการเพือ่ขบัเคล่ือน
เศรษฐกจิและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพืน้ท่ีอ าเภอ
ปา่บอน (สไลด์เดอร์)
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกฬีาจงัหวดัพทัลุง

1. กอ่สร้างสไลด์เดอร์เด็ก  เปน็เงิน 383,000 บาท
2. กอ่สร้างสไลด์เดอร์ผู้ใหญ ่เปน็เงิน 764,500 
บาท

2 1,147,500    1,147,500 ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เน่ืองจากกจิกรรม
การด าเนินงานไม่สอดคล้องกบัภารกจิของ
หน่วยงาน

43 - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 3,061,000    3,061,000 
- งานถมหนิเกล็ดพืน้ท่ีวา่งของโครงการรวม
- งานศาลาอเนกปะสงค์
- งานกอ่สร้างหอถงัประปา
- งานอาคารคลุมสระอาบน้ าร้อน
- งานกอ่สร้างร่ัว คสล .
- งานระบบระบายน้ าท้ิง
- งานปกูระเบือ้งดินเผาพืน้สระอาบน้ า
- งานปลูกต้นไม้ใหญ่
- งานไฟฟา้
- งานปา้ยประสัมพนัธโ์ครงการ

44 5. การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน และการบริหาร
จดัการบา้นเมือง รองรับการ
เปล่ียนแปลง และการพฒันาสู่
เมืองน่าอยู่

โครงการโครงการซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยาง AC  ถนนสาย
วดัพระเกดิ อ าเภอปากพะยนู
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทพทัลุง

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC ถนนสายวดัพระเกดิ
 อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง

2 10,000,000     10,000,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่สร้างความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

โครงการปรับปรุงเพิม่เติม
ปรับปรุงภมิูทัศน์บอ่น้ าร้อนวดั
ปรางค์ชัย เพือ่เปน็สถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์หมู่ท่ี 2
ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพทัลุง 
จ.พทัลุง
หน่วยงาน : ท่ีท าการอ าเภอ
เมืองพทัลุง

2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เน่ืองจากพืน้ท่ี
ด าเนินการเปน็ท่ีธรณีสงค์ ซ่ึงขาดความชัดเจน
ในการอนุญาตใช้พืน้ท่ี
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

45 5. การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน และการบริหาร
จดัการบา้นเมือง รองรับการ
เปล่ียนแปลง และการพฒันาสู่
เมืองน่าอยู่

โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยาง AC ถนนสายชายทะเล
อา่วพะยนู อ าเภอปากพะยนู
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทพทัลุง

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC ถนนสายชายทะเล
อา่วปากพะยนู อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง

2 20,000,000     20,000,000 เหน็ควรสนับสนุน เพือ่สร้างความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

46 ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งบนโครงขา่ยทางหลวงชนบท
  4 สายทาง

1 35,000,000     35,000,000 

1. สาย พท.2006 แยกทล. 41 - บา้นส านัก
ปรางค์ อ าเภอควนขนุน ,ศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง

2. สาย พท.2008 แยกทล.41 - บา้นปากเหมือง 
อ าเภอควนขนุน,ศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง
3. สาย พท.4007 แยกทล.4048 - บา้นทะเลน้อย
 อ าเภอเมือง,ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง

4. สาย พท.2013 แยกทล.41 - บา้นใหม่ อ าเภอ
เมือง,ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง

47 2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

โครงการจดักจิกรรม Fam 
Trip ส่งเสริมการท่องเท่ียว
จงัหวดัพทัลุง
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกฬีาจงัหวดัพทัลุง

จดักจิกรรม Fam Trip ส่งเสริมการท่องเท่ียว
จงัหวดัพทัลุง

2 2,966,400    2,966,400 ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่มี
รายละเอยีดการใช้จา่ยงบประมาณ

5. การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน และการบริหาร
จดัการบา้นเมือง รองรับการ
เปล่ียนแปลง และการพฒันาสู่
เมืองน่าอยู่

โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง
บนโครงขา่ยทางหลวง ชนบท 
4 สายทาง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทพทัลุง

เหน็ควรสนับสนุน เพือ่สร้างความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนและ
นักท่องเท่ียว
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ประเดน็กำรพัฒนำ ชือ่ชดุโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชดุโครงกำร
ยทุธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่หน็ควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่มเ่หน็ควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเหน็ของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพัทลุง

48 1. ประกวดคลิปวดีีโอส่งเสริมการท่องเท่ียว 2 2,051,300    2,051,300 

2. ผลิตและเผยแพร่รายการวทิยปุระชาสัมพนัธ์
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
3. ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์
4. สัมมนาส่ือมวลชน
5. รวมพลคนอาสาประชาสัมพนัธ์

      9,000,000         9,000,000 
478,871,000 274,486,160 172,197,200 32,187,640

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ
รวมทัง้สิ้น

โครงการรักษเ์มืองลุงผ่านส่ือ  
3 ON 
หน่วยงาน : ส านักงาน
ประชาสัมพนัธพ์ทัลุง

ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เน่ืองจากกจิกรรมมี
ลักษณะเปน็ภารกจิปกติของหน่วยงาน

2. การพฒันาสู่อตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิม่
คุณค่าครบวงจรท่ียัง่ยนื

พัทลงุ   20/20



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

4          16,999,800 7          53,645,800

       139,000,000

5          29,934,800 8          17,409,200

4           6,683,900 3          18,669,600

2           5,347,800 2          20,785,900

53       620,056,400 18       311,579,600 15       197,966,300 20       110,510,500

-          10,000,000 -          10,000,000

53 630,056,400      18 321,579,600      15 197,966,300      20 110,510,500      

หมำยเหตุ : กำรจัดสรรตำมกรอบวงเงินงบประมำณ ปี พ.ศ.2565 ตำมเกณฑ์ ก.บ.ภ.ของจังหวดัสงขลำ  317,641,800 บำท (รวมงบบริหำรงำนจังหวดั)

1           7,555,000

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดสงขลำ

รวม  4  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบรูณำกำร

2          84,716,500

4           9,028,000

       419,925,700

132,060,500       

11        210,280,100

หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

พัฒนาภาคการเกษตร อตุสาหกรรม การค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวและบริการ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
โลจสิติกส์

1

3

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวัฒนธรรม

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อยา่งยั่งยนื

11 34,381,500         

4 เสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน

5 33,688,700         

รวมทั้งหมด

22

152

สงขลา



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบ
โลจสิติกส์

โครงการเกษตรผสมผสาน
และพัฒนาอาชีพเพิม่รายได้
เกษตรกรจงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสงขลา

1. ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางสร้างรายได้  
งบประมาณ 600,000 บาท
2. ส่งเสริมการปลูกเมล่อนและพืชผักในโรงเรือน 
 งบประมาณ 2,182,200 บาท
3. ยกระดับการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ งบประมาณ
 4,194,600 บาท
4. ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน งบประมาณ 
6,805,900 บาท
5. เชื่อมโยงตลาดเกษตรกรพบผู้บริโภค 
งบประมาณ 344,800 บาท

4 14,127,500 14,127,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรมและ
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนวสัดุใน
การประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย

2 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธส์งขลาไมซ์ซิต้ีสู่
การจดัเป็นจดุหมายปลาย
ทางการจดังานไมซ์นานาชาติ 
หน่วยงาน : 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
ส านักงานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการจงัหวดั
สงขลา

1. จดัท าและเผยแพร่ Songkhla MICE CITY 
Planner Manual ผ่านส่ือรูปแบบต่างๆ
2. จดัท าคู่มือการยกระดับงานแสดงสินค้าสู่งาน 
Flagship ชั้นน า
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ ์และเผยแพร่การ
จดังานไมซ์อยา่งยัง่ยนืผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธก์ารผนวก
การท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบด้านความยัง่ยนื
ภายหลังจากเสร็จส้ินการประชุม
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธข์้อมูลสถานที่จดั
งานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

4 5,200,000 5,200,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด าเนินงานมีลักษณะซ้ าซ้อนกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควรมี
การบูรณาการร่วมกันและบางส่วนเป็น
ค่าใช้จา่ยเดินทางไปต่างประเทศ

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

3 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการยกระดับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา 
ประจ าปี 2565
หน่วยงาน : 
1.ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวดัสงขลา
2.ส านักงานประชาสัมพันธ์
จงัหวดัสงขลา

1. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
จงัหวดัสงขลา (อาหาร ดนตรี ศิลปะ วฒันธรรม) 
(13,000,000)
 1.1 Street Food Festival (1,200,000)
 1.2 เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยและของดี
เมืองใต้ (1,500,000) 
 1.3 Singora festival    (3,000,000)           
1.4 Hatyai hard sale  (2,000,000) 
 1.5 Hatyai Midnight Songkran 2022  
(1,500,000) 
 1.6 เทศกาลตรุษจนี (700,000)  
 1.7 เทศกาลกินเจ  (200,000)  
 1.8 เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ (700,000)   
 1.9 งานเทศกาลทุเรียน จงัหวดัสงขลา 
(1,200,000)
 1.10 หาดใหญ่วอล์คกิ้งสตรีท(1,000,000)
2. ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จงัหวดัสงขลา (3,000,000)
3. ยกระดับการประชาสัมพันธ ์และการตลาด
การท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา (4,000,000)

4 20,000,000 20,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกระตุ้น 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงัหวดัรวมทั้ง
ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน

สงขลา   2/29



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

4 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
จงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน :
1. ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัสงขลา
2. ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สงขลา
3. ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั
สงขลา
4. ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัสงขลา
5. ส านักงานพลังงานจงัหวดั
สงขลา
6. ที่ท าการปกครองจงัหวดั
สงขลา
7. ส านักงานจงัหวดัสงขลา

1. ขยายผลโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัใน
โรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ
 1.1 สนับสนุนปัจจยัการผลิตให้กับโรงเรียน
เป้าหมายปี 2562 – 2565 
 1.2 ประชุมทางวชิาการเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ด าเนินงานขยายผลโครงการเกษตรเพือ่อาหาร
กลางวนัตามพระราชด าริ
 1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน และเจา้หน้าที่โรงเรียนขยาย
ผลโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัในโรงเรียน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริใหม่ 
ปี 2565  
 1.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
 “การจดัท าบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรม
อาหารกลางวนั” (ครูหรือผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ และ กิจกรรมอาหาร
กลางวนั) 
2. การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ
 2.1 เพิม่ประสิทธภิาพด้านปศุสัตวต์ามโครงการ
พระราชด าริ
3. พัฒนาด้านสวสัดิการสังคม/การศึกษา
 3.1 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนไข้ จดัอบรมผู้ดูแล
คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ และการสอนเสริม
ตามบ้านคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ

4 9,310,700 9,310,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
ในจงัหวดั

สงขลา   3/29



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

 3.2  จดัอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แก่เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานและอาสาสมัคร ของ
หน่วยงาน สาธารณสุข พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
อ าเภอ,ปกครองอ าเภอ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
4. การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
 4.1 โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
5. การพัฒนาแบบบูรณาการ
 5.1 กิจกรรมจติอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ “เราท าความดี เพือ่ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย”์ในพืน้ที่จงัหวดัสงขลา
6. สนับสนุนการขับเคล่ือนงานการด าเนินงาน
โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริการติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

5 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวและนันทนาการ
ในพืน้ที่โครงการสวนปาล์ม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
หน่วยงาน : ส านักบริหาร
พืน้ที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

 - ก่อสร้างศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว พร้อม
ครุภัณฑ์ วงเงิน 2,500,000 บาท
 - ก่อสร้างห้องน้ า-ห้องสุขา รวม วงเงิน 
1,300,000 บาท
 - ก่อสร้างค่ายเยาวชนชาย-หญิง พร้อมครุภัณฑ์ 
วงเงิน 4,300,000 บาท

4 8,100,000 8,100,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
ท าให้สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนใน
ชุมชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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6 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการขับเคล่ือนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา ปี 2565
หน่วยงาน : ส านักงานจงัหวดั
สงขลา

1. จดัประชุมความร่วมมือ/การพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ณ จงัหวดัเชียงรายเพือ่สร้าง
ความร่วมมือภายใต้กรอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลาในพืน้ที่ภาคใต้ชายแดนซ่ึงเชื่อมโยง
ประเทศมาเลเซียกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย ซ่ึงเป็นพืน้ที่ที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 
2. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท า Road Map 
ขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565
3. จดัประชุมสัญจรการด าเนินงาน ขับเคล่ือน
คณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
ซ่ึงเป็นคณะกรรมการในการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติระดับจงัหวดั เพือ่รับทราบปัญหา 
ความต้องการของประชาชน/ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการในพืน้ที่ทั้งหมดจ านวน 4 คร้ัง ใน
พืน้ที่ 4 ต าบล ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่
 ต าบลสะเดา ต าบลส านักขาม 
ต าบลส านักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์ 
4. จดัท าแผ่นพับประชาสัมพันธเ์ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา
5. การบริหารงานศูนยบ์ริการแบบเบ็ดเสร็จด้าน
การลงทุน (One Stop Service: OSS)

4 900,600 900,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
ส่วนใหญ่ของโครงการเป็นการด าเนินงาน
ที่มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง
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7 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการสืบสานอัตลักษณ์
เมืองสงขลา
หน่วยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัสงขลา

1. งานวนัสงขลา10 มีนาคม 2565 วงเงิน 
5,242,700 บาท
2. มหกรรมหนังตะลุง โนรา วงเงิน 3,049,400
บาท
3. ส่งเสริมวถิีวฒันธรรมชุมชน วงเงิน 499,000 
บาท

4 8,791,100 8,791,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรม 
ของภาคใต้และของจงัหวดัสงขลา อีกทั้งยงั
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ซ่ึง
ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจงัหวดั

8 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการอ านวยความ
ปลอดภัยทางถนน ปี 2565  
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
สงขลาที่ 1

1. งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง (Road Lighting) 
ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าท้อน
 งบประมาณ 8,600,000 บาท
2. งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง (Road Lighting)
ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง -  
ควนลัง งบประมาณ 8,200,000 บาท

4 16,800,000 16,800,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกและเพิม่ความปลอดภัยในการ
เดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในเวลา
กลางคืน

9 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการเพิม่ศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวชุมชนจงัหวดั
สงขลา
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัสงขลา

1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว วงเงิน 
420,800 บาท
2. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
วงเงิน 800,000 บาท
3. การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว วงเงิน 
188,800 บาท
4. ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชน 1,480,000
 บาท

4 2,889,600 2,889,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงัหวดั
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10 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการยกระดับฟาร์ม
เกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM
หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัสงขลา

1.อบรมเกษตรกร 
2.สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ 
ในการยกระดับเกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM
3.ติดตาม ให้ค าแนะน า เกษตรสู่มาตรฐาน GFM

4 1,467,000 1,467,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การสนับสนุน และเพิม่ศักยภาพให้กับ
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตวแ์ละประชาชนผู้สนใจ

11 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบ
และเครือข่ายปลูกหญ้าแบบ
ประณีตแก้จน
หน่วยงาน : ส านักงาน
ปศุสัตวจ์งัหวดัสงขลา

1. ศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบปลูกหญ้าแบบประณีตแก้จน
1.1 สนับสนุนปัจจยัการผลิต ในการด าเนินการ
ศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบฯ
1.2 ติดตาม ให้ค าแนะน า
2. เครือข่ายปลูกหญ้าแบบประณีตแก้จน
2.1 อบรมเกษตรกร
2.2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต ในการด าเนินการ
ศูนยเ์ครือข่าย
2.3. ติดตาม ให้ค าแนะน า

4 6,341,000 6,341,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เล้ียง
สัตว ์ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้
ข้อสังเกต 
1. ค่าวสัดุการเกษตร 3.6000 ลบ.
2. มีครุภัณฑ์ประกอบการฝึกอบรม 
(เคร่ืองหัน่พร้อมอุปกรณ์ต้นก าลัง) 2.3520 ลบ.

12 4. เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

โครงการเชิดชูสถาบันและ
เพิม่ประสิทธภิาพด้าน
ความมั่นคงจงัหวดัสงขลา 
ปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดัสงขลา (กลุ่มงานความ
มั่นคง กลุ่มงานปกครอง)

1. การรวมพลังมวลชนเชิดชูสถาบันและ
เสริมสร้างสันติสุขจงัหวดัสงขลา
2. การจดัประชุมโต๊ะข่าวเพือ่ความมั่นคง
3. การฝึกเพิม่ประสิทธภิาพพนักงานฝ่ายปกครอง
  กองก าลังประจ าถิ่นและก าลัง
ภาคประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัสงขลา
4. การรวมพลังมวลชนงานวนัคล้ายวนัสถาปนา
กิจการกองอาสารักษาดินแดน

4 9,418,900 4,531,500 4,887,400 เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรม
ที่ 4 เนื่องจากเป็นการพัฒนาเพือ่สร้างความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนในพืน้ที่
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 และ
กิจกรรมที่ 3 เนื่องจากมีลักษณะกิจกรรมเป็น
ภารกิจปกติของหน่วยงาน
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ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

13 4. เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจงัหวดัสงขลา
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
หน่วยงาน : ศูนยอ์ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจงัหวดัสงขลา

1. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
3. การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืน
คนดีให้สังคม
4. การควบคุมตัวยาและผู้ค้าผู้เสพยาเสพติด
5. ความร่วมมือระหวา่งประเทศ (ไม่ม)ี
6. การสร้างสภาพแวดล้อม  เพือ่ป้องกันปัญหายา
เสพติด
7. การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
8. การบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ
9. TO BE NUMBER ONE

4 7,555,000 7,555,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติด
ในพืน้ที่

14 4. เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
ด้านการบริหารงานของศูนย์
ด ารงธรรมจงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน : ศูนยด์ ารงธรรม
จงัหวดัสงขลา

1. การบริหารงานศูนยด์ ารงธรรมในระดับจงัหวดั
 ณ ศาลากลางจงัหวดัสงขลา (หลังเก่า)
2. การขับเคล่ือนงานของศูนยบ์ริการร่วมศูนย์
ด ารงธรรมจงัหวดัสงขลา (ส่วนหน้า)
3. การบริหารจดัการในการรองรับนโยบาย
เร่งด่วนต่าง ๆ ของรัฐบาล 
4. การจดัให้บริการในโครงการจงัหวดัเคล่ือนที่
5. การจดัให้บริการในนิทรรศการงานมหกรรม
สุขภาพดี

4 811,600 811,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
ส่วนใหญ่ของโครงการเป็นการด าเนินงาน 
ที่มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

15 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการพัฒนาระบบ
การสนับสนุนการดูแลตนเอง
ในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานเพือ่
ลดอัตราป่วยรายใหม่ด้วย
โรคเบาหวาน
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัสงขลา

 - อบรมให้ความรู้ เทคนิคการเสริมสร้างแรงจงูใจ
 Motivational Interviewing 
4 อ าเภอน าร่อง 
 - จดัซ้ือเคร่ืองตรวจน้ าตาลในเลือด

4 517,200 517,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยให้กลุ่มที่มี
ความเส่ียงได้มีความรู้ความเข้าใจในสุขภาพ
ของตนเอง

16 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการพัฒนาระบบ
การด าเนินงานโภชนาการ
สมวยัในระดับจงัหวดั และ
การส่งเสริมการขับเคล่ือนงาน
โภชนาการในระดับชุมชน
หน่วยงาน :  วทิยาลัย
พยาบาลบรมชนนี สงขลา

1. พัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการของเด็กทารก เด็กวยัก่อนเรียนและ
เด็กวยัเรียน ระดับต าบล
2. สร้างการรับรู้สถานการณ์ปัญหาภาวะ
โภชนาการของจงัหวดัสงขลาให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น ครูศูนยเ์ด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา 
เจา้หน้าที่สาธารณสุข สหวชิาชีพและผู้น าชุมชน
3. พัฒนาเครือข่ายการด าเนินการและการก ากับ
ติดตามงานภาวะโภชนาการ วยัทารก เด็กวยัก่อน
เรียน และเด็กวยัเรียน จงัหวดัสงขลา ให้เข้มแข็ง 
4. จดัประชุมพัฒนาศักยภาพบุคคลากร 
เจา้หน้าที่สาธารณสุข/ครูผู้ดูแลเด็ก/อบต./
เทศบาลต าบล ครูพีเ่ล้ียงเด็ก 
5. พัฒนาต้นแบบด้านโภชนาการโดยใช้นวตักรรม
โภชนาการสมวยั
6. วจิยัประเมินผลแบบเสริมพลังอ านาจ

4 1,057,800 1,057,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด าเนินงานมีลักษณะซ้ าซ้อนกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควรมี
การบูรณาการร่วมกัน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

17 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการส่งเสริมกีฬา
นันทนาการจงัหวดัสงขลา 
2565
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
สงขลา/ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จงัหวดัสงขลา

1. กีฬานักเรียน นักศึกษาจงัหวดัสงขลา 2565 
วงเงิน 2,000,000 บาท
2. การจดัการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ วงเงิน
 5,000,000 บาท
3. การแข่งขันกีฬาผู้สูงอาย ุจ.สงขลา วงเงิน 
5,000,000 บาท
4. การจดัการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ 
จ.สงขลา และอบรม
การจดัการ วงเงิน 10,000,000 บาท
5. กิจกรรมออกก าลังสร้างสุขภาพส าหรับคน
พิการและผู้สูงอาย ุวงเงิน 525,400 บาท

4 22,525,400 22,525,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจงัหวดั
ข้อสังเกต ขาดรายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จา่ย

18 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการพัฒนารูปแบบการใช้
นวตักรรมด้านอาหารและ
โภชนาการของครอบครัวและ
ชุมชน จงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน : วทิยาลัยพยาบาล
บรมชนนี สงขลา

พัฒนารูปแบบการใช้นวตักรรมด้านอาหารและ
โภชนาการของครอบครัวและชุมชน

4 953,400 953,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะซ้ าซ้อนกับภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควรมี
การบูรณาการร่วมกัน

สงขลา   10/29



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

19 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการพัฒนาระบบเกษตร
อัจฉริยะส าหรับแปลงข้าว
ปลอดภัยพันธุ์ พืน้เมือง 
“ข้าวเล็บนก” ในพืน้ที่
อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน : วทิยาลัย
รัตภูมิ

1. การเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวพันธุ์พืน้เมือง 
“ข้าวเล็บนก” ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยฟีาร์ม
อัจฉริยะ งบประมาณ 4,460,000 บาท
2. การสร้างมูลค่าเพิม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้าวพืน้เมืองปลอดภัย  “ข้าวเล็บนก” 
งบประมาณ 554,000 บาท
3. การส่งเสริมทางด้านการตลาดของข้าวพันธุ์
พืน้เมืองปลอดภัย “ข้าวเล็บนก” งบประมาณ 
1,226,800 บาท
4. การสร้างฐานข้อมูล และวเิคราะห์ข้อมูลใน
การผลิตข้าวพันธุ์พืน้เมืองปลอดภัย 
“ข้าวเล็บนก” ครบวงจร งบประมาณ 510,000 
บาท

4 6,750,800 6,750,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด าเนินงานมีลักษณะซ้ าซ้อนกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควรมี
การบูรณาการร่วมกัน

20 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบ
โลจสิติกส์

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
 รองรับระบบโลจสิติกส์ใน
พืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ประจ าปี พ.ศ.2565
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ 
สาขา พนักงานขับรถลากจงู (รถหัวลาก)

4 1,000,000 1,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ 
สร้างงาน สร้างรายได้

21 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบ
โลจสิติกส์

โครงการระบบสวนครัว
น้ าหยดในพืน้ที่โครงการ
จดัที่ดินท ากิน ตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) จงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน : ส านักงานปฏิรูป
ที่ดินจงัหวดัสงขลา 

1. การฝึกอบรมระบบน้ าหยดและการสนับสนุน
ปัจจยัการผลิต วงเงิน 106,100 บาท
2. การจดังานเกษตรพบผู้บริโภค วงเงิน 12,700 
 บาท

4 118,800 118,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และเพิม่
ประสิทธภิาพการใช้น้ า
ข้อสังเกต มีการสนับสนุนปัจจยัการเกษตร 
วงเงิน 88,500 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

22 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการส่งเสริมกีฬาเพือ่
การท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา  
2565
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
สงขลา

1.วอลเล่ยบ์อลชายหาดนานาชาติ AVC Beach 
Volleyball Tour 21 SMM-Smila-EST cola 
Open  วงเงิน 2,000,000 บาท
2. สงขลามาราธอนนานาชาติ Songkhla 
International Marathon  วงเงิน 6,000,000 
บาท
3. สงขลามอเตอร์สปอร์ต Songkhla Motor 
Sports  วงเงิน 10,000,000 บาท 
4. หาดใหญ่มาราธอน  วงเงิน 200,000 บาท
5. สงขลาไตรกีฬา  วงเงิน 1,000,000 บาท

4 19,200,000 19,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจงัหวดั
ข้อสังเกต ควรพิจารณาความเหมาะสมของ
สถานที่ด าเนินงานในกิจกรรมที่ 3

23 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการพัฒนาทักษะ 
ยกระดับฝีมือแรงงาน
ช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากล 
รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 ประจ าปี พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ 
สาขา เทคโนโลยงีานเชื่อมสมัยใหม่และสาขาการ
เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ าด้วยไฟฟ้า

4 875,300 875,300 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

24 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน พืน้ที่พัฒนาพิเศษ 5 
อ าเภอของจงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน :  วทิยาลัยชุมชน
สงขลา

1. การจดัการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบ
พหุวฒันธรรม ในพืน้ที่พัฒนาพิเศษ 
5 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา วงเงิน 4,000,000 
บาท
2. การเล้ียงหอยนางรมเพือ่ยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนประมงพืน้บ้าน บ้านนาทับ อ าเภอจะนะ  
วงเงิน 350,000 บาท
3. การเพาะเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นเพือ่ยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนประมงพืน้บ้าน บ้านปากน้ าหัว
เขื่อน อ าเภอเทพา  วงเงิน 670,000 บาท
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา อ าเภอเทพา 
และอ าเภอสะเดา วงเงิน 526,000 บาท
5. การพัฒนาศูนยอ์าหารฮาลาลชุมชน วงเงิน 
859,500 บาท

4 6,405,500 6,405,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด าเนินงานมีลักษณะซ้ าซ้อนกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควรมี
การบูรณาการร่วมกัน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

25 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม PGS จงัหวดั
สงขลา
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดัสงขลา

1. อบรมปรับทัศนคติ งบประมาณ 118,800 บาท
2. อบรมผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วน
ร่วม PGS งบประมาณ 451,200 บาท
3. อบรมคณะท างานด้านฐานข้อมูล งบประมาณ
 83,040 บาท
4. ประชุมการท างานกล่ันกรองข้อมูลแปลง
เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม PGS งบประมาณ 
93,000 บาท
5. ประชุมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม PGS งบประมาณ 93,000 บาท
6. อบรมแผนธรุกิจ แผนการผลิต แผนการตลาด
 แผนบุคลากร แผนการเงิน แผนเชื่อมโยง
เครือข่าย งบประมาณ 168,060 บาท
7. ตรวจประเมินแปลง งบประมาณ 150,000 
บาท

4 1,157,100 1,157,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกษตร
อินทรียแ์บบมีส่วนร่วม และมี
ความตระหนักในการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

26 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการการบูรณาการระบบ
อาหารและโภชนาการใน
อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน : สถาบันนโยบาย
สาธารณะ มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์

1. ปฏิบัติการสร้างความร่วมมือการท างาน 
บูรณาการระบบอาหารและโภชนาการ ในอ าเภอ
สะบ้ายอ้ย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียน รพ.สต. และเครือข่ายด้านสุขภาพ 
2. ปฏิบัติการประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริม 
โภชนาการในศูนยพ์ัฒนาเด็ก การประเมิน
คุณภาพอาหารกลางวนั การประเมินความรู้ทาง
โภชนาการของครู และแม่ครัว 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการวเิคราะห์ข้อมูลด้าน
โภชนาการ ด้านสุขภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่จดัท าแผนและโครงการ
ด้านอาหารและโภชนาการให้บรรจใุนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอ าเภอสะบ้ายอ้ย
4. ปฏิบัติการร่วมกับเกษตรกรในชุมชนเพือ่
เชื่อมโยงผลผลิตการเกษตรไปสู่ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียน และติดตามประเมินผล
การด าเนินงานจ านวน 
5. ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการ
ให้กับครู แม่ครัว รพสต. อสม.และวางกลไกการ
ติดตามประเมินผลด้านโภชนาการของชุมชน

4 2,295,200 2,295,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับภารกิจของ
มหาวทิยาลัย
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

27 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการก่อสร้างพุทธมณฑล
จงัหวดัสงขลา
หน่วยงานหลัก : ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัสงขลา
หน่วยด าเนินการร่วม : 
1. ส านักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังที่ 5
2. ศูนยบ์ริการจดัการ
ทรัพยากรป่าชายเลนจงัหวดั
สงขลา
3. ส านักงานจงัหวดัสงขลา
4. ส านักงานโยธาธกิารและผัง
เมืองจงัหวดัสงขลา
5. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สงขลา
6. เทศบาลต าบลน้ าน้อย
7. มูลนิธพิุทธมณฑลจงัหวดั
สงขลา

สร้างอาคารปฏิบัติธรรมประจ าพุทธมณฑล 
จงัหวดัสงขลา พร้อมระบบสาธารณูปโภค

4 75,405,800 75,405,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของ"โครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงาม
จงัหวดัสงขลา" เพือ่พัฒนาพืน้ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ระบบนิเวศและท่องเที่ยว
เชิงนิเวศแห่งใหม่ เป็นสถานที่จดักิจกรรมปลูก
และฟืน้ฟูป่าชายเลนรวมไปถึงเป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่ส าคัญส าหรับ
ประชาชนในพืน้ที่และจงัหวดัใกล้เคียง

28 3. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการฟาร์มทะเลโดยชุมชน
มีส่วนร่วมและสร้างแหล่งที่อยู่
อาศัยบ้านปลาชายฝ่ังทะเล
สงขลา ประจ าปีงบประมาณ 
2565
หน่วยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดัสงขลา

สร้างบ้านปลาเพือ่ฟืน้ฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล
จงัหวดัสงขลา

4 1,326,000 1,326,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การเพิม่ปริมาณสัตวน์้ าและเพิม่รายได้ให้กับ
ประชาชนในพืน้ที่

สงขลา   16/29



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

29 3. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)
หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจงัหวดัสงขลา

1. ฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.)
2. คัดเลือก อถล. ดีเด่น ระดับ อปท./อ าเภอ/
จงัหวดั

4 664,700 664,700 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
ส่วนใหญ่ของโครงการเป็นการด าเนินงานที่มี
ความซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง

30 3. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการเจาะบ่อบาดาล 
ท่อพีวซีี ขนาด 6 นิ้ว หนาชั้น 
13.5 หมู่ที่ 5 ต าบล
คลองแดน  อ าเภอระโนด 
จงัหวดัสงขลา  
หน่วยงาน : ส านักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจงัหวดัสงขลา

งานเจาะบาดาลทั้งระบบขนาด 6 นิ้ว หนาชั้น 
13.5

4 525,000 525,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยให้เกษตรกร
 มีน้ าในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
อยา่งเพียงพอ

31 3. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน
หน่วยงาน : ส านักงาน
พลังงานจงัหวดัสงขลา

1. จดัซ้ือระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยข์นาด 
2 * 2 เมตร  
2. จดัซ้ือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพือ่อนุบาลสัตวน์้ าวยัอ่อน ขนาด 2.4 kw 
3. จดัซ้ือระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์(แบบ
เคล่ือนที่) ขนาด 3 kw 

4 1,868,000 1,868,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตยเ์พือ่ลด
ต้นทุนและเพิม่มูลค่าสินค้าในกับเกษตรกร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

32 3. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการปลูกป่าชายเลนเพือ่
ชดเชยการใช้ประโยชน์พืน้ที่
ป่าชายเลนและฟืน้ฟูระบบ
นิเวศป่าชายเลน
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
 ที่ 5 ศูนยบ์ริหารจดัการ
ทรัพยากรป่าชายเลน จงัหวดั
สงขลา

1. ร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง ปรับคันดินบ่อเล้ียงสัตวน์้ า 
582 ไร่ งบประมาณ 3,166,080 บาท
2. จดัหากล้าไม้ป่าชายเลน จ านวน 413,220 กล้า
 งบประมาณ 1,210,735 บาท
3. จดัซ้ือหลักสเต็ก จ านวน 413,220 อัน 
งบประมาณ  826,460 บาท
4. แผ้วถางวชัพืช ปักหลักสเต็ก ปลูกป่าชายเลน 
431,220 กล้า งบประมาณ 1,652,900 บาท
5. นับอัตรารอดตาย 582 ไร่ งบประมาณ 28,925
 บาท

4 6,885,100 6,885,100 ไม่เห็นควรสนับสุน เนื่องจากกิจกรรม
ส่วนใหญ่ของโครงการเป็นการด าเนินงานมี
ความซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง

33 3. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ล าน้ า
สาธารณะและขุดสระน้ า ใน
พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่ง
บางนกออก ท้องที่ หมู่ที่ 4, 5,
 6 , 8 , 10 และ 11 ต าบล
ควนโส อ าเภอควนเนียง 
จงัหวดัสงขลา   หน่วยงาน : 
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 
(ห้วยลึก) ศูนยป์่าไม้สงขลา 
ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ 13 (สงขลา)

1. ขุดลอกล าน้ าสาธารณะ จ านวน 2 สาย
2. ขุดสระน้ า จ านวน 5 สาย

4 1,700,000 1,700,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการป้องกัน
และบรรเทาไฟป่าและภัยแล้งในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

34 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการสร้างชีวติที่มั่นคง
และคุณภาพชีวติที่ดีให้กับ
ผู้สูงอายผูุ้ด้อยโอกาส และคน
พิการ
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวดัสงขลา

1. อาหารสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอาย ุ
2. ผู้สูงอายสุร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอาย ุ
ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
4. ช่อล าดวน Youtuber
5. ตัดเยบ็ผู้พืน้เมืองเป็นเส้ือผ้าแฟชั่น
6. พัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายเุพือ่ความสุข
ที่ยัง่ยนืใน 4 มิติ

4 2,331,000 2,331,000 เห็นควนสนนับสนุน เนื่องจากเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติให้กับ
ผู้สูงอายเุพือ่ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

35 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการประยกุต์ใช้ศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาที่ยัง่ยนื
ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัสงขลา

1. ฝึกอบรมความรู้ศาสตร์พระราชาให้กับผู้แทน
ครัวเรือน 
2. ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริและฝึก
ปฏิบัติอาชีพ 
3. สนับสนุนปัจจยัอาชีพทางเลือกด้านเกษตร

4 2,441,200 2,441,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้

36 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการบ่มเพาะคนดี คร้ังที่ 
10
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสงขลา

จดัอบรมให้กับนักเรียน 4 199,800 199,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
ส่วนใหญ่ของโครงการเป็นการด าเนินงานที่มี
ความซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง

37 3. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการนวตักรรมโดมทะเล
เพือ่สร้างทางเลือกในการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง
เพือ่บูรณะฟืน้ฟูชายฝ่ังทะเล 
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์

1. การประชุมรับฟังความคิดเห็นและสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนในพืน้ที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 (ตลอดโครงการ)
2. การก่อสร้างและจดัวางโดมทะเลบริเวณหาด
สะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา
3. การประเมินความส าเร็จและผลกระทบหลัง
การจดัวางโดมทะเล

11,119,800 11,119,800 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะซ้ าซ้อนกับภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควรมี
การบูรณาการร่วมกัน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

38 3. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศจงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน : ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา

1.จดัท าแผนงานและแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan)
2. รวบรวม จดัเก็บ ข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Network) พร้อมทั้งจดัท า
ฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. จดัประชุมคณะท างานเครือข่ายอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Network) จงัหวดัสงขลา
4. สัมมนาโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดัสงขลา คณะท างาน 
เครือข่ายไตรภาคีและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. สัมมนาเพือ่จดัท าแผนการส่ือสารเพือ่เปิดเผย
ข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
6. ประสานขอความร่วมมือ อปท. จดัท าแผนผัง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสัดส่วนพืน้ที่สี
เขียว เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
7. รวบรวม วเิคราะห์ และประมวลผลข้อมูลตาม
ตัวชี้วดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไวท้ี่
ศูนยพ์ัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ส่วนจงัหวดั
8. จดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดัสงขลา

4 3,955,900 3,955,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
จงัหวดัให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม
เป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพือ่ลดผลกระทบที่มีต่อชุมชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

9. ตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศตามระบบการประเมินระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเบือ้งต้น (Pre audit)
10. จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
 เสนอผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะท างาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. ตรวจประเมินผลระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามตัวชี้วดัความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
12. พัฒนาสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่จากวสัดุที่
ไม่ใช่แล้วโดยเทคโนโลยทีี่สะอาด 3R

39 3. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน
ทอนโบรง หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 3
 บ้านใหม่ ต าบลคลองหลา 
อ าเภอคลองหอยโข่ง
จงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน : ส านักงานป้องกัน
 และบรรเทา
สาธารณภัย จงัหวดัสงขลา

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 7
 เมตร ยาว 21 เมตร แบบไม่มีทางเท้า

4 2,770,000 2,770,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้ าและอ านวย
ความสะดวก ในการสัญจรของประชาชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

40 3. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน
ปาบ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 
ต าบลคลองหลา อ าเภอคลอง
หอยโข่ง จงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน : ส านักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจงัหวดัสงขลา

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 7
 เมตร ยาว 19 เมตร แบบไม่มีทางเท้า

4 2,690,000 2,690,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้ าและอ านวย
ความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

41 4. เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธภิาพในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับพืน้ที่จงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน : ส านักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจงัหวดัสงขลา

1. พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ ์
3. ประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน4.
 สนับสนุนมาตรการจ ากัดความเร็วด้วยเคร่ือง
ตรวจจบัความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ชนิดพกพาและ
ทดสอบการใช้งานจริง

4 6,016,300 816,300 5,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยเพิม่
ประสิทธภิาพด้านความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวใน
จงัหวดั
ข้อสังเกต ไม่เห็นควรสนับสนุนเคร่ืองตรวจจบั
ความเร็ว

42 4. เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน เพือ่
ความมั่นคง จงัหวดัสงขลา 
ปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดัสงขลา 
(กลุ่มงานความมั่นคง)

1. เฝ้าระวงัเมืองเศรษฐกิจส าคัญ
2. ชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วน
3. เยาวชนร่วมใจสามัคคีเสริมสร้าง
สันติสุข 

4 9,886,900 9,886,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
ส่วนใหญ่ของโครงการเป็นการด าเนินงาน
มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

43 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการพัฒนายทุธศาสตร์
ไมซ์สงขลาและผลักดัน
เส้นทางสายไมซ์สงขลาสุด
สร้างสรรค์
หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริม
การจดัประชุมและนิทรรศการ
จงัหวดัสงขลา มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์

1. สัมมนาการจดัท าแผนงานโครงการขับเคล่ือน
สงขลาสู่การเป็นจดุหมายปลายทางไมซ์ระดับ
นานาชาติ งบประมาณ 141,500 บาท
2. จดัท าเส้นทางการเดินทางเพือ่เป็นรางวลัใหม่
อยา่งสร้างสรรค์ในการรองรับการจดังานไมซ์
ระดับนานาชาติ งบประมาณ 394,900 บาท
3. จดัท าฐานข้อมูลเส้นทางการเดินทางเพือ่เป็น
รางวลัอยา่งสร้างสรรค์ และซัพพลายเออร์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์จงัหวดัสงขลา 
งบประมาณ 280,000 บาท

4 816,400 816,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานที่มีลักษณะซ้ าซ้อนกับภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควรมีการบูร
ณาการร่วมกัน

44 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างหลักประกัน
ทางสังคม คนสงขลา
หน่วยงาน : ส านักงานแรงงาน
จงัหวดัสงขลา

1. พัฒนาทักษะอาชีพแรงงานทั้งใน/นอกระบบ
เพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ เสริมทักษะ
ด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะด้านภาษา ทักษะการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การพาณิชยอ์ิเลคทรอนิกส์  
และยกระดับมาตรฐานฝีมือให้กับกลุ่มอาชีพ
อิสระ/กลุ่มแรงงานภาคบริการท่องเที่ยว
2. ขยายเครือข่ายสร้างการรับรู้กลุ่มแรงงานใน
การเข้าถึงสิทธด้ิานต่างๆเสริมสร้างความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในการท างานให้กับผู้ประกอบ
อาชีพกลุ่มแรงงาน
3. รณรงค์การสร้างวนิัยการออมและสร้าง
หลักประกันทางสังคม

4 2,120,000 2,120,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากส่งเสริมสนุนให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะทางด้านอาชีพ 
สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ครอบครัว
ข้อสังเกต มีวสัดุฝึกพัฒนาอาชีพ วงเงิน 
0.8000 ล้านบาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

45 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ด้านการส่งเสริมอาชีพผู้มี
รายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัสงขลา

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาแนวทางในการ
พัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจนโดยวทิยากรจาก
หน่วยงาน/ภาคีพัฒนาและสถาบันการศึกษา
ระดับอาชีวะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพและตัดสินใจหาทางเลือกในการพัฒนา
อาชีพ 
2.จดัท าทะเบียนข้อมูลครัวเรือนยากจนส าหรับ
พัฒนาอาชีพ
3. สนับสนุนวสัดุในการประกอบอาชีพตาม
ทางเลือก งานบ้านงานครัว เกษตร และประกอบ
อาหาร 
4. ติดตามและประเมินผล
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ

4 1,343,100 1,343,100 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรมและ
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนวสัดุใน
การประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย

46 3. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

โครงการเจาะบ่อบาดาล
ชุมชนบ้านหัวเลน หมู่ที่ 6 
ต าบลหัวเขา
หน่วยงาน : ส านักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจงัหวดัสงขลา

เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างถังประปาความจ ุ
15 ลูกบาศก์เมตร

4 877,000 877,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค บริโภค
ของประชาชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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47 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
ความปลอดภัยสนับสนุน
แหล่งท่องเที่ยว
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบท

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายเอก – แยกต้นซ่าน – น้ าตกโตนปลิว 
ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ งบประมาณ 
60,000,000 บาท
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต าบลพิจติร 
อ าเภอนาหม่อม งบประมาณ 40,000,000 บาท
3. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายเลียบทะเล 
ต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิงพระ งบประมาณ 
30,000,000 บาท        
4. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  
ถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4243 ตอน
แยกทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม 42430201
 – หมู่บ้านปิยะมิตร 5 ต าบลคลองกวาง อ าเภอ
นาทว ีงบประมาณ 12,000,000 บาท
5. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายทางเข้าหาด
สะกอม ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา งบประมาณ 
15,000,000 บาท
6. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย
น้ าตกโตนหมากล้ิง บ้านคลองเขาล้อน ต าบล

4 269,000,000 130,000,000 139,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางในการสัญจรให้มีความปลอดภัย
รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวศักยภาพด้าน
ท่องเที่ยวให้กับจงัหวดั 
รำยกำรล ำดับที ่1-3 เห็นควรอยู่ใน Y1
รำยกำรล ำดับที ่4-9  เห็นควรอยู่ใน Y2 
เน่ืองจำกเกินกรอบวงเงนิ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

เขาพระ อ าเภอรัตภูมิ  งบประมาณ 12,000,000
 บาท
7. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านโฮ๊ะ – บ้านวงัพา ต าบลทุ่งต าเสา 
อ าเภอหาดใหญ่ งบประมาณ 40,000,000 บาท8.
 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน
สาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 – เขต
เทศบาลสงขลา อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  
งบประมาณ 30,000,000 บาท
9. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต ถนนสาย สข.4034 ทางหลวงหมายเลข
 4145 – บ้านโคกม่วง อ าเภอสะเดา คลองหอย
โข่ง  จงัหวดัสงขลา  งบประมาณ  30,000,000 
บาท

48 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการส่งเสริมตลาด
ออนไลน์สินค้าอัตลักษณ์
จงัหวดัสงขลา
หน่วยงาน : ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัสงขลา

1. จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. จดัแสดงสินค้าและการเจรจาการค้าต่างภูมิภาค

4 4,510,000 4,510,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ผลิตและ
กลุ่มผู้ประกอบการ มีความสามารถใน
การแข่งขัน และมีรายได้เพิม่ขึ้น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

49 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการการพัฒนานวตักรรม
เพือ่การท่องเที่ยวชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมรอบลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา
หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิัย

1. กิจกรรมการจดัการศักยภาพทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวและโฮมสเตยแ์บบชุมชนมีส่วน
ร่วม งบประมาณ 6,930,000 บาท
2. กิจกรรมการพัฒนาของฝากของที่ระลึก
สู่ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจงัหวดัสงขลาเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยว งบประมาณ 2,570,000 
บาท
3. กิจกรรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายอาหาร
พืน้ถิ่นรอบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา งบประมาณ 
1,200,000 บาท
4. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตลาดนัด
อัตลักษณ์ชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา 
งบประมาณ 1,850,000 บาท
5. กิจกรรมการพัฒนาจดักิจกรรมไมซ์เพือ่ชุมชน 
งบประมาณ 800,000 บาท
6. กิจกรรมการผลิตส่ือสร้างสรรค์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววถิีชุมชนเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา งบประมาณ 5,795,000 บาท
7. กิจกรรมสรุปผลและจดัประชุมกลุ่มเพือ่ปิด
โครงการและสรุปผลลัพธ์/ผลผลิตของการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จงัหวดัสงขลา 
งบประมาณ 300,000 บาท

4 19,445,000 19,445,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะซ้ าซ้อนกับภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควรมี
การบูรณาการร่วมกัน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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50 1. พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบโลจสิติกส์

โครงการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจงัหวดั
สงขลา
หน่วยงาน :  ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัสงขลา

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
2. จดังานแสดงสินค้าต่างภูมิภาค

4 6,030,000 6,030,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยส่งเสริม
ช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

51 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาที่ยัง่ยนื
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนา
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้

จดัค่ายการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

4 3,114,000 3,114,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะซ้ าซ้อนกับภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควรมี
การบูรณาการร่วมกัน

52 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการพัฒนาระบบจติอาสา
เยาวชนด้วยแนวคิดกตัญญู
เพือ่การดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์

1. การพัฒนาศัยกภาพเยาวชนจติอาสาฯ
2. การพัฒนาสร้างเครือข่ายระบบจติอาสาเพือ่
ส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ
3. การพัฒนาระบบจติอาสาเยาวชนด้วยแนวคิด
กตัญญูเพือ่การดูแลผู้สูงอายุ

4 3,461,700 3,461,700 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะซ้ าซ้อนกับภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควรมี
การบูรณาการร่วมกัน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็น
กำรพัฒนำ

ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสงขลำ

53 2. พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนบนฐานความรู้และ
พหุวฒันธรรม

โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าสดใส 
ปฐมวยัเบิกบาน สืบสาน
วฒันธรรม : นวตักรรม
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้สูงอายใุนการ
จดัการละเล่นพืน้บ้าน
หน่วยงาน : คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์

1. ค้นหาทุนและศักยภาพผู้สูงอายุ
2. รวบรวมการละเล่นไทยในแต่ละพืน้ที่
ที่เหมาะสมส าหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
และพัฒนาการเด็กวยั 2-5 ปี
3. พัฒนานวตักรรมส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายส าหรับเด็กปฐมวยั
4. ทดลองใช้นวตักรรมฯ
5. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
6. พัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. จดัอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายแุละครู

4 4,984,200 4,984,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะซ้ าซ้อนกับภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควรมี
การบูรณาการร่วมกัน

10,000,000 10,000,000

630,056,400 321,579,600 197,966,300 110,510,500

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ

รวมทัง้สิ้น

สงขลา   29/29



 
 
 
 

จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล 
  



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

2           13,100,000 -                       -   

              884,420

3         101,900,000  -                       -   

1               900,000 4           38,210,650

            1,400,000               145,040

29        370,565,610 19        214,025,500 6        117,300,000 4          39,240,110

            8,000,000             8,000,000

29 378,565,610       19 222,025,500       6 117,300,000       4          39,240,110

หมำยเหตุ : กำรจัดสรรตำมกรอบวงเงินงบประมำณ ปี พ.ศ. 2565 ตำมเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวดัภูเก็ต 186,521,200 บำท (รวมงบบริหำรงำนจังหวดั)

 สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดภเูก็ต
หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

2 การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม (Smart City)

7 254,600,000        4         152,700,000

          47,716,400

8           13,609,1003 การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจดัการความมัน่คง 
ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย (Human resource, 
Social development and Security Management)

13 54,264,790          

รวม  3  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดัแบบบูรณำกำร

รวมทั้งหมด

1 การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที่ขบัเคล่ือนด้วยนวัตกรรม และบริการ
มูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high 
value service)

9           61,700,820 7

ภูเก็ต



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 2. การพัฒนาเมืองเพือ่รองรับ
การเติบโตที่ทันสมัย และเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Smart City)

โครงการพัฒนาเมืองเพือ่
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต 
(บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์)
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
ภูเก็ต

ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ 
เพือ่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1. ปรับปรุงอาคารบ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ จ านวน 
1 หลัง พืน้ที่ประมาณ 200 ตารางเมตร เป็นเงิน 
5,000,000 บาท
2. งานก่อสร้างอาคารประกอบ จ านวน 2 หลัง 
พืน้ที่ประมาณ 300 ตารางเมตร เป็นเงิน 5,400,000
 บาท
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างงานระบบ พืน้ที่
ประมาณ 2,000 ตารางเมตร เป็นเงิน 17,600,000 
บาท
สถานที่ด าเนินโครงการ : แปลงที่ดินราชพัสดุ 
หมายเลขทะเบียน ภก.12 เทศบาลนครภูเก็ต 
จงัหวดัภูเก็ต

5 28,000,000 28,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารบ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ 
เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์แห่งใหม่ของ
จงัหวดั สามารถสร้างรายได้ให้กับจงัหวดั

2 1. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม และ
บริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 
(Value based economy and 
high value service)

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ฟืน้ฟูด้านการท่องเที่ยวอ าเภอ
กะทู้ จงัหวดัภูเก็ต
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ภูเก็ต/ที่ท าการปกครองอ าเภอ
กะทู้

1. “Wood Ball Thailand Champion” แข่งขัน
กีฬาวู๊ดบอล เป็นเงิน 1,000,000 บาท
2. “PHUKET SOCCER BEACH” เป็นเงิน 
3,000,000 บาท
3.  “SOCCER FUTSAL” เป็นเงิน 1,000,000 บาท
4. “งานแข่งขันดนตรี ประเภท ดีเจ และวงดนตรี” 
เป็นเงิน 5,000,000 บาท

2 10,000,000 10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 
เพือ่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ตลอดจนเพือ่
สร้างรายได้ภายในจงัหวดั

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

3 1. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม และ
บริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 
(Value based economy and 
high value service)

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ฟืน้ฟูด้านการท่องเที่ยวอ าเภอ
เมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ภูเก็ต/ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เมืองภูเก็ต

1. จดังานเทศกาล อาหารภูเก็ต “Rawai Food 
Fest 2020” เป็นเงิน 2,500,000 บาท
2. จดังานเทศกาล “กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล”  
เป็นเงิน 2,000,000 บาท
สถานที่ด าเนินโครงการ พืน้ที่ต าบลราไวย ์และ
ต าบลกะรน อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต

2 4,500,000 4,500,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกระตุ้น
การใช้จา่ยภาคประชาชน นักท่องเที่ยว 
ตลอดจนช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประกอบการธรุกิจ
โรงแรม ธรุกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านการท่องเที่ยว
ภายในจงัหวดั

4 1. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม และ
บริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 
(Value based economy and 
high value service)

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ฟืน้ฟูด้านการท่องเที่ยวอ าเภอ
ถลาง จงัหวดัภูเก็ต
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ภูเก็ต/ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ถลาง

1. จดัการแข่งขันวิ่ง ฝ่า ป่า เขื่อน  ณ เขื่อน
บางเหนียวด า เป็นเงิน 400,000 บาท
2. จดัการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน on the beach ณ
 หาดในยาง เป็นเงิน 400,000 บาท 
3. ตลาดนัดชุมชนคนศรีสุนทร เป็นเงิน 280,000 
บาท
4. ตลาดนัดชุมชนโรงเรียนบ้านป่าคลอก เป็นเงิน 
300,000 บาท
5. ตลาดนัดมัสยดิบ้านบางม่าเหลา เป็นเงิน 
280,000 บาท
6. ตลาดนัดปลอดภัยชุมชนบ้านคอเอน เป็นเงิน 
280,000 บาท
7. ตลาดนัดเชิงสะพานสารสิน เป็นเงิน 280,000 
บาท
8. ตลาดนัดชุมชนบ้านนาใน เป็นเงิน 280,000 บาท
9. ถนนคนเดินบ้านบางเทา เป็นเงิน 400,000 บาท
10. บางเทา บีช รันนิ่ง International 2020 
เป็นเงิน 400,000 บาท
11. ท่องเที่ยวชุมชนบ้านหินลูกเดียวและ
บ้านท่าฉัตรไชย เป็นเงิน 500,000 บาท

2 4,500,000 4,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ  ซ่ึงเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 
ก่อให้เกิดการหมุนเวยีนสินค้าและรายได้
ในชุมชน 

ภูเก็ต   2/21 



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

12. ถนนคนเดินพานแหลมทราย เป็นเงิน 300,000
 บาท
13. ท่องเที่ยวชุมชนดูของดีศรีสุนทร (ต่อยอดพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยว) เป็นเงิน 400,000 บาท

5 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการสร้างศักยภาพ
ด้านการโรงแรม ด้านมัคคุเทศก์
 ด้านบริการร้านอาหาร 
ในการท่องเที่ยวในด้าน
มาตรฐานนานาชาติ
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ภูเก็ต/มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ฝึกอบรมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคระบาด COVID-19 
1. อบรมหลักสูตรมาตรฐาน Amazing Thailand 
Safety & Health Administration : SHA จ านวน 
1 วนัๆ ละ 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 78,445 บาท
2. อบรมหลักสูตรการเพิม่ศักยภาพด้านภาษาเพือ่
การบริการ จ านวน 3 วนัๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 18 
ชั่วโมง เป็นเงิน 172,545 บาท
3. อบรมหลักสูตรการท าความสะอาดพืน้ที่
สาธารณะภายในโรงแรม จ านวน 3 วนัๆ ละ 6 
ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง 187,545 บาท
4. อบรมหลักสูตรการท าความสะอาดห้องพัก
โรงแรม จ านวน 3 วนัๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง 
เป็นเงิน 186,725 บาท
5. อบรมหลักสูตรการจดัดอกไม้เบือ้งต้นจากวสัดุใน
ท้องถิ่น จ านวน 2 วนัๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
 เป็นเงิน 131,995 บาท
6. อบรมหลักสูตรการท าน้ ายาท าความสะอาดจาก
วสัดุเหลือใช้จากธรรมชาติ จ านวน 2 วนัๆ ละ 6 
ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง เป็นเงิน 121,995 บาท
7. อบรมหลักสูตรการสร้างเมนูอาหารจากวตัถุดิบ
ในท้องถิ่น จ านวน 3 วนัๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 18 
ชั่วโมง เป็นเงิน 555,590 บาท

5 2,000,000 2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19 เป็นการเพิม่
ศักยภาพการท่องเที่ยวเน้นความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย การให้บริการ ตลอดจน
เป็นการสร้างงานและอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
ในกรณีเลิกจา้ง เลิกกิจการ หรือพักงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

8. อบรมหลักสูตรการท าเคร่ืองด่ืมจากวตัถุดิบใน
ท้องถิ่น จ านวน 2 วนัๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
 เป็นเงิน 150,995 บาท
9. อบรมหลักสูตรการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
ตามมาตรฐานสากล จ านวน 2 วนัๆ ละ 6 ชั่วโมง 
รวม 12 ชั่วโมง เป็นเงิน 151,995 บาท
10. อบรมหลักสูตรการถ่ายรูปอาหารเพือ่
การโฆษณา จ านวน 2 วนัๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 
ชั่วโมง เป็นเงิน 262,170 บาท

6 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการสอนอาชีพให้กับ
ประชาชนหลังเกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) ภายใต้
การพัฒนาฟืน้ฟูประชาชน
จงัหวดัภูเก็ต ให้มีงานท าให้มี
อาชีพที่ยัง่ยนื
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 21 ภูเก็ต/
วทิยาลัยเทคนิคภูเก็ต

สอนวชิาชีพหลักสูตรระยะส้ัน จ านวน 9 หลักสูตร 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในจงัหวดัภูเก็ตที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่น้อยกวา่ 20 คน/กิจกรรม
1. หลักสูตรงานบ ารุงรักษารถจกัรยานยนต์ เป็นเงิน
17,300 บาท
2. หลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้าเบือ้งต้น 28,400 บาท
3. หลักสูตรเทคนิคการล้างแอร์ เป็นเงิน 28,400 
บาท
4. หลักสูตรการติดต้ังจานดาวเทียม  เป็นเงิน 
11,600 บาท
5. หลักสูตร Sketch up เบือ้งต้น เป็นเงิน 4,200 
บาท
6. หลักสูตรงานติดต้ังระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้านด้วยเทคโนโลย ีInternet of thing  
เป็นเงิน 26,900 บาท
7. หลักสูตรงานหล่อของที่ระลึก เป็นเงิน 27,200 
บาท

3 212,800 212,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ให้ความรู้เพือ่พัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า COVID19 ให้มี
ความรู้ทักษะ สามารถน าความรู้ไปใช้ต่อยอดใน
การประกอบอาชีพ เพือ่สร้างรายได้ต่อไป
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

8. หลักสูตรการเพาะเห็ดแครง/เห็ดอื่นๆข้างบ้าน 
เป็นเงิน 34,400 บาท
9. หลักสูตรการควบคุมอุปกรณ์ IOT เช่น เคร่ือง
รดน้ าต้นไม้ควบคุมด้วยมือถือ เป็นเงิน 34,400 บาท

7 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อาชีพระยะส้ัน เพือ่พัฒนาทักษะ
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 21 ภูเก็ต/
วทิยาลัยเทคนิคถลาง

1. อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้
2. อบรมหลักสูตรการจดัดอกไม้เพือ่ธรุกิจ
3. อบรมหลักสูตรขนมไทยเพือ่งานการค้า
4. อบรมหลักสูตรอาหารวา่ง
5. อบรมหลักสูตรการจดัผ้าและดอกไม้

3 200,000 200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ผู้วา่งงาน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ทักษะ
 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ เพือ่สร้างรายได้ต่อไป

8 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการศาสตร์พระราชาเพือ่
การพัฒนาที่ยัง่ยนื
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

1. บริการวชิาการ ฝึกอบรมสร้างอาชีพระยะส้ันด้วย
ศาสตร์พระราชา ในพืน้ที่เป้าหมาย ระยะส้ัน 2 วนั 
5 คร้ังๆ 30 คน เป็นเงิน 523,000 บาท
2. การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรม
ธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 วนั 4 คืน 
จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 80 คน เป็นเงิน 1,084,000 บาท
3. การฝึกอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น าอาสาสมัคร
เพือ่การป้องกันเตือนภัยและฟืน้ฟูชุมชนในภาวะ
วกิฤติ (Crisis Management and Survival camp:
 CMS) 6 วนั 5 คืน รุ่นละ 80 คน จ านวน 1 รุ่น 
เป็นเงิน 520,900 บาท
4. การพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบกสิกรรมธรรมชาติตาม
ทฤษฎีใหม่เพือ่เป็นแหล่งผลิตอาหารในจงัหวดัภูเก็ต 
10 แห่ง เป็นเงิน 872,000 บาท

3 3,000,000 3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ โดยต้ังงบประมาณไวท้ี่
ส่วนกลาง มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ตแล้ว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

9 1. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม และ
บริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 
(Value based economy and 
high value service)

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพือ่แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต
หน่วยงาน : ส านักงาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัทธยาศัยจงัหวดั
ภูเก็ต

1. ฝึกอบรมหลักสุขภาวะอนามัยและด าเนินชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. อบรมการหุงข้าวด้วยกระทะใบบัว
3. อบรมการท าอาหารเมนูจานด่วน
กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนในพืน้ที่ 3 อ าเภอ 17 
ต าบล 83 หมู่บ้าน 57 ชุมชน จ านวน 7,000 คน 
ด าเนินการในพืน้ที่ อ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอถลาง 
และอ าเภอกะทู้ จงัหวดัภูเก็ต

2       1,400,000         1,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้รู้ได้ถ่ายทอดความรู้
ขยายผลให้กับประชาชนในจงัหวดัภูเก็ตน าไปใช้
ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน
ข้อสังเกต โครงการนี้จะด าเนินโครงการโดยใช้
เงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย และใน
ส่วนที่ขอในงบพัฒนาจงัหวดั ปีงบประมาณ 2565
 เพือ่ไปขยายผลโครงการให้โครงการมีศักยภาพ
ยิง่ขึ้น

10 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ เพือ่เพิม่ทางเลือกใน
การสร้างรายได้ตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
เพือ่ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
 และการถูกล่อลวง
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวดัภูเก็ต

ฝึกอาชีพระยะส้ันให้กับกลุ่มคนเปราะบาง และ
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 
1. ส ารวจวเิคราะห์ความต้องการด้านอาชีพของ
กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของตลาด และ
คัดเลือกพืน้ที่ส าหรับฝึกอบรม
2. ประสานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
(กลุ่มคนเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจาก 
COVID - 19 จ านวน 160 คน )
3. จดัท าแผนการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 
4. ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 
10 วนั พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจสถานการณ์
การค้ามนุษย ์การเข้าสู่ระบบแรงงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย รวมถึงการออกแบบเพือ่เพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์
4. สรุปผลการจดัโครงการ/รายงานผล

3         300,000           300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรม ให้มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ เพิม่รายได้ สามารถพึง่พาตนเองได้
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

11 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการรักภูเก็ต
หน่วยงาน : ส านักงานจงัหวดั
ภูเก็ต

1. การจดังานเฉลิมพระเกียรติฯ
2. การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
3. การจดังานพิธแีละงานรัฐพิธี
4. การต้อนรับคณะบุคคลส าคัญทั้งในและ
ต่างประเทศ

1       4,000,000         4,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาคน 
สังคม และการบริการรัฐและการจดัการ
ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย โดยเป็นการสร้างความสามัคคี
ปรองดองของประชาชนและส่งเสริมความมั่นคง
ต่อสถาบันฯตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
จงัหวดั

12 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
และการประชุมภายใต้ ITOP 
FORUM และความร่วมมือ
ภายใต้กรอบพันธะสัญญาบ้านพี่
เมืองน้อง
หน่วยงาน : ส านักงานจงัหวดั
ภูเก็ต

1. เดินทางไปประชุมและส่งเสริมความร่วมมือกับ
เมืองพีเ่มืองน้องและเมืองภายใต้ ITOP Forum
 1.1 สานสัมพันธเ์มืองพีเ่มืองน้องและความร่วมมือ
ด้านการศึกษา การท่องเที่ยวศิลปวฒันธรรม การค้า
และการลงทุน เป็นเงิน 900,000 บาท
 1.2 ประชุมในฐานะเมืองสมาชิก ITOP FORUM 
คร้ังที่ 24 เป็นเงิน 500,000 บาท
2. การต้อนรับ/ประชุม อาคันตุกะต่างประเทศ 
เอกอัครราชทูต ผู้บริหารเมืองต่างประเทศ องค์กร
ระหวา่งประเทศและกงสุล 
 2.1 จา้งเหมาบุคลากรในการติดต่อประสาน
ราชการกับต่างประเทศจ านวน 4 คนๆ ละ 15,000 
บาทต่อคนต่อเดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
720,000 บาท
 2.2 การประชุมกงสุล/ทูต จ านวน 12 คร้ังๆ ละ 
60 คน เป็นเงิน 176,400 บาท
 2.3 ประชุมกับเมืองต่างประเทศ/องค์กรระหวา่ง
ประเทศที่มาเยอืน 36 คณะ เฉล่ียเดือนละ 3 คร้ังๆ 
ละ 15 คน เป็นเงิน 388,800 บาท

2       3,002,740         1,457,700       1,400,000        145,040 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ สร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ตลอดจน
เป็นการประชาสัมพันธศั์กยภาพและความพร้อม
ของจงัหวดัในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
การท่องเที่ยวเมืองเกาะ 
กิจกรรมที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
ซ่ึงอาจกระทบต่อการเดินทางไปต่างประเทศ
จงึเห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน Y2 
กิจกรรมที่ 2 เป็นการต้อนรับ/ประชุม  
จงึเห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน Y1
ทั้งนี้ในการพิจารณาจะค านึงถึงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) หากสถานการณ์ดีขึ้น 
มีความปลอดภัยในการเดินทางก็สามารถ
ต้ังงบประมาณครอบคลุมทั้งหมด โดยปรบัลด 
ค่าของที่ระลึก 145,040 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

2.4 ต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ จ านวน 10 คร้ังๆ
 ละ 20 คน เป็นเงิน 205,000 บาท

ข้อสังเกต
1. เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจงึต้อง
แสดงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอยา่งชัดเจน
2. มีค่าจา้งเหมาบุคลากรในการติดต่อประสาน
ส่วนราชการกับต่างประเทศ จ านวน 4 คนๆ ละ 
15,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน
720,000 บาท

13 1. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม และ
บริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 
(Value based economy and 
high value service)

โครงการส่งเสริมพัฒนากลไก
การตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP 
เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัภูเก็ต

1. จดัแสดง สาธติ OTOP Phuket ในงานเทศกาล
ของจงัหวดัภูเก็ต ประจ าปี 2564 (ธนัวาคม 2564 - 
มกราคม 2565)
2. จดังานมหกรรม OTOP Phuket 65 โดยจดั 
Road Show สินค้าOTOP ของจงัหวดัภูเก็ตไป
แสดงและจ าหน่ายในต่างจงัหวดั 7 วนั 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 50 
คน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนมุ่งพัฒนาเป็นสินค้า 
OTOP 35 กลุ่ม ผู้ร่วมกิจกรรมการพัฒนา OTOP 
Phuket  50 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่ซ้ือสินค้า OTOP 5,0000 คน

2       2,500,000         2,422,500         77,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า OTOP
 ตลอดจนเพือ่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต
 ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในช่องทางการประชาสัมพันธ์
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพิม่มากขึ้น
โดยปรบัลด กิจกรรมที่ 1 ในส่วนค่าตอบแทน 
และค่าเงินรางวลั เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.
 เป็นเงิน 77,500 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

14 1. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม และ
บริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 
(Value based economy and 
high value service)

โครงการมหกรรมซีฟูด้ส่งเสริม
การท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ต
หน่วยงาน : ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัภูเก็ต

1. มหกรรมซีฟูด้และอาหารท้องถิ่นเพือ่
การท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ต (Phuket Tastival 
Seafood & Gastronomy : หรอย - ริม – เล) 
จ านวน 5 คร้ัง เป็นเงิน 6,000,000 บาท
2. บริหารจดัการและประเมินผลโครงการ จ านวน 3
 คร้ัง เป็นเงิน 100,000 บาท

2       6,100,000         6,000,000        100,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ช่องทางการตลาดด้านอาหารทะเลและอาหาร
ท้องถิ่น เพือ่สร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และวสิาหกิจชุมชน ก่อให้เกิด
การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที ่2 เนื่องจากมี
ค่าใช้จา่ยในการติดตามประเมินผลและบริหาร
โครงการ 100,000 บาท โดยค่าใช้จา่ยส่วนนี้ให้
ใช้จา่ยในงบบริหารงานของจงัหวดัซ่ึงได้ต้ัง
งบประมาณให้ทุกปี

15 2. การพัฒนาเมืองเพือ่รองรับ
การเติบโตที่ทันสมัย และเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Smart City)

โครงการพัฒนาเส้นทางริม
คลองบางใหญ่เพือ่เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวชุมชน
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
ภูเก็ต

พัฒนาเส้นทางริมคลองบางใหญ่เพือ่เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวชุมชน
1. งานร้ือถอนเขื่อนเดิมที่ช ารุด และก่อสร้างเขื่อน 
คสล. ความยาว 525 เมตร 
2. งานติดต้ังร้ัวเหล็กกันตก ความยาวไม่น้อยกวา่ 
525 เมตร พร้อมงานติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง จ านวน 
26 ต้น
3. งานก่อสร้างถนน คสล. พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 3,150 
เมตร และปูพืน้ทางเท้ากวา้ง 0.80 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 525 เมตร  

5     25,000,000       25,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
พืน้ที่ให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัย สนับสนุน
การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

16 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการขับเคล่ือน
การด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนด้วยกิจกรรม  TO BE 
NUMBER ONE  จงัหวดัภูเก็ต 
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต

1. การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
 ระดับจงัหวดั/ระดับภาคใต้/ระดับประเทศ เป็นเงิน
 429,000 บาท
2. การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ระดับ
จงัหวดั/ระดับภาคใต้/ระดับประเทศ เป็นเงิน 
193,000 บาท
3. ค่ายแกนน าเยาวชน TO BE NUMBER ONE 
เครือข่ายภาคใต้ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2565 เป็นเงิน 
28,600 บาท

1         650,600           650,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขับเคล่ือน
การด าเนินงานเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตลอดจนสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติด เพือ่ให้เป็นสังคมที่ปลอดภัย และ
สงบเรียบร้อยต่อไป

17 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจงัหวดัภูเก็ต
หน่วยงาน : ศูนยอ์ านวยการ
และป้องกันปราบปรามยาเสพ
ติดจงัหวดัภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.)

1. จงัหวดัภูเก็ตรวมพลังวนัต่อต้านยาเสพติดโลกปี 
2565 เป็นเงิน 500,000 บาท
2. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานเฝ้าระวงั
ปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงิน 505,000 บาท
 2.1 วสัดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ประกอบการทดสอบหา
สารเสพติดในปัสสาวะ 5,000 บาท 
 2.2 ชุดทดสอบหาสารเสพติดเมทเอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะ 16,000 ชุดๆ ละ 15.50 บาท เป็นเงิน 
248,000 บาท
 2.3  ชุดทดสอบหาสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ 
จ านวน 7,000 ชุดๆ ละ 36 บาท เป็นเงิน 252,000 
บาท

1     31,299,000   31,299,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

3. เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการศูนย์
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจงัหวดัภูเก็ต เป็นเงิน 
30,294,000 บาท
 3.1 ค่าก่อสร้างอาคารฝึกอบรมคสล.ชั้นเดียว 1 หลัง
 15,514,100 บาท
 3.2 ค่าก่อสร้างอาคารโรงนอน คสล.ชั้นเดียว 1 หลัง
  6,589,000 บาท
 3.3 ค่าก่อสร้างห้องน้ าชาย หญิง คสล. ชั้นเดียว 1 
หลัง 3,121,900 บาท
 3.4 ค่างานผังบริเวณ ขนาดพืน้ที่ 3,198 ตาราง
เมตร 5,069,000 บาท

18 1. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม และ
บริการมูลค่าสูงระดับ

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตร ผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน และสนับสนุน
การท่องเที่ยว 

2     19,600,820       18,893,900        706,920 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
การผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน เป็นสินค้ามูลค่าสูง และ
มีคุณค่า ตลอดจนเพือ่สร้างโอกาสทางธรุกิจให้

นานาชาติ (Value based 
economy and high value 
service)

หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดัภูเก็ต/ 
ส านักงานเกษตรจงัหวดัภูเก็ต/ 
ส านักงานประมงจงัหวดัภูเก็ต/ 
ส านักงาน
ปศุสัตวจ์งัหวดัภูเก็ต/ศูนยว์จิยั
และพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์
น้ าชายฝ่ังเขต 5 (ภูเก็ต) /
ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเกษตร
ภูเก็ต/ศูนยว์จิยัและพัฒนา
ประมงอันดามันตอนบน

1. ยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและสร้างมูลค่าเพิม่สนับสนุน
การท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ต (หน่วยงาน : ส านักงาน
เกษตรจงัหวดัภูเก็ต) เป็นเงิน 2,824,100 บาท
 1.1 ยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจเพือ่สร้าง
มูลค่าเพิม่สนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นเงิน 955,700
 บาท
 1.2 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตพืชปลอดภัย
จงัหวดัภูเก็ต เป็นเงิน 986,400 บาท
 1.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นเงิน 882,000 บาท

       2,824,100          2,791,600          32,500 เกษตรกรผู้ผลิตมีช่องทางการตลาดเพิม่ขึ้น 
โดยปรบัลด ค่าใช้จา่ยทั้งหมด 706,920 บาท 
เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. เช่น 
ค่าเงินรางวลั ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ
ค่าใช้จา่ยในการติดตามประเมินผลโครงการ 
ซ่ึงในส่วนค่าใช้จา่ยในการติดตามประเมินผล
โครงการให้ไปใช้ในงบบริหารงานจงัหวดัแบบ
บูรณาการซ่ึงได้ต้ังงบประมาณไวทุ้กปี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

 (ภูเก็ต)/สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 2. พัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
ตลาดเกษตรกรจงัหวดัภูเก็ต (หน่วยงาน : ส านักงาน
เกษตรจงัหวดัภูเก็ต) เป็นเงิน 5,164,900 บาท
 2.1 พัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชนและเครือข่าย
จงัหวดัภูเก็ต เป็นเงิน 2,714,500 บาท
 2.2 การพัฒนาศักยภาพตลาดเกษตรกรจงัหวดั
ภูเก็ต เป็นเงิน 2,450,400 บาท

       5,164,900          5,097,400          67,500

3. เพิม่ศักยภาพการเล้ียงแพะและเชื่อมโยงตลาด
เพือ่การท่องเที่ยว เป็นเงิน 5,316,180 บาท
 3.1 พัฒนาเครือข่ายการผลิตและตลาดแพะ 
เป็นเงิน 1,269,200 บาท
 3.2 จดันิทรรศการและเทศกาลเมนูกินแพะ เป็นเงิน
 630,200 บาท
 3.3 ป้องกันโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ 
(CAE) และคลินิกแพะ เป็นเงิน 696,000 บาท
 3.4 พัฒนาขบวนการกลุ่มและเพิม่ประสิทธภิาพ
การเล้ียงแพะ เป็นเงิน 2,747,780 บาท

       5,316,180          5,013,500         302,680
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

4. เพิม่ศักยภาพการผลิตสัตวน์้ าที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันอยา่งยัง่ยนื เป็นเงิน 5,488,650 บาท
 4.1 การพัฒนาความรู้เพือ่เพิม่ศักยภาพการเล้ียง
กุ้งมังกร (หน่วยงาน : ส านักงานประมงจงัหวดัภูเก็ต)
 เป็นเงิน 588,650 บาท
 4.2 ยกระดับการเล้ียงกุ้งมังกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์้ า (หน่วยงาน :  ส านักงานประมง
จงัหวดัภูเก็ต) เป็นเงิน 50,000 บาท
 4.3 การติดตามส ารวจข้อมูลกุ้งมังกรในแหล่ง
ธรรมชาติพืน้ที่จงัหวดัภูเก็ต (หน่วยงาน : ศูนยว์จิยั
และพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)) 
เป็นเงิน 500,000 บาท
 4.4 พัฒนาเครือข่ายการตลาดสัตวน์้ า การตลาด
ออนไลน์และจบัคู่เจรจาธรุกิจ (หน่วยงาน : 
ส านักงานประมงจงัหวดัภูเก็ต) เป็นเงิน 350,000 
บาท
 4.5 พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
อยา่งยัง่ยนื
 (ปลากะพงทองและกุ้งมังกร) (หน่วยงาน : 
ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าชายฝ่ังเขต
 5 (ภูเก็ต)  เป็นเงิน 4,000,000บาท

       5,488,650          5,206,400         282,250
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

5. เกษตรผสมผสานสู่ความยัง่ยนื เป็นเงิน 385,000
 บาท
 5.1 การสร้างการรับรู้กิจกรรมตามรูปแบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื 
(หน่วยงาน : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ภูเก็ต) เป็นเงิน 42,500 บาท
 5.2 การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
 (หน่วยงาน : ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต) 
เป็นเงิน 97,500 บาท
 5.3 ส่งเสริมการใช้ปุย๋อินทรีย ์(หน่วยงาน : สถานี
พัฒนาที่ดินภูเก็ต) เป็นเงิน 240,000 บาท
 5.4 การติดตามให้ค าแนะน าในพืน้ที่ (หน่วยงาน : 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัภูเก็ต) เป็นเงิน 
5,000 บาท

          385,000             385,000

6. พัฒนาฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์้ าเพือ่สนับสนุน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภาคการประมง 
(หน่วยงาน : ส านักงานประมงจงัหวดัภูเก็ต) เป็นเงิน
 400,000 บาท

          400,000             400,000

7. การติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 
(หน่วยงาน : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ภูเก็ต) เป็นเงิน 21,990 บาท

           21,990          21,990
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

19 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานรองรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 21 ภูเก็ต

ฝึกอบรมทักษะให้กับแรงงานใหม่ แรงงานที่ถูกเลิก
จา้ง และผู้วา่งงาน 7 หลักสูตร 
1. อบรมหลักสูตรพนักงานผสมเคร่ืองด่ืม จ านวน 
240 ชั่วโมง 3 รุ่นๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 870,000 
บาท
2. อบรมหลักสูตรนวดไทยเพือ่สุขภาพ จ านวน 150 
ชั่วโมง 3 รุ่นๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 840,000 บาท
3. อบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพือ่สุขภาพ จ านวน 60
 ชั่วโมง 3 รุ่นๆ ละ20 คน เป็นเงิน 348,000 บาท
4. อบรมหลักสูตรนวดสวดิีช จ านวน 150 ชั่วโมง 
3 รุ่นๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 840,000 บาท
5. อบรมหลักสูตรพนักงานประกอบอาหารไทยและ
นานาชาติ จ านวน 240 ชั่วโมง 3 รุ่นๆ ละ 20 คน 
เป็นเงิน 870,000 บาท
6. อบรมหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ จ านวน 240 
ชั่วโมง 3 รุ่นๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 870,000 บาท
7. อบรมหลักสูตรการแต่งผมชายสไตล์วนิเทจ 
จ านวน 30 ชั่วโมง 3 รุ่นๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 
150,000 บาท

3       4,788,000         4,788,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะองค์ความรู้ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ด้านการท่องเที่ยว สร้างโอกาสการมีงานท า 
เกิดทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีรายได้
ที่มั่นคง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

20 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการมหกรรมคลังปัญญา
ผู้สูงอาย ุ
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวดัภูเก็ต

“มหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอาย”ุ โดยด าเนินการจา้ง
เหมาจดังาน ในรูปแบบการจดัตลาดนัดภูมิปัญญา 
ระดับอ าเภอ จ านวน 3 คร้ัง ระดับจงัหวดั 1 คร้ัง

3         900,000         900,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอาย ุโดยการใช้ภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอาย ุในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และน าผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา มาปรับใช้
ในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นลักษณะ
เสริมศักยภาพหรือต่อยอดการพัฒนาผู้สูงอายุ
ข้อสังเกต  รายละเอียดค่าใช้จา่ยไม่ชัดเจน 
ส านักงบประมาณจะพิจารณาในขั้นตอน
การต้ังงบประมาณ

21 2. การพัฒนาเมืองเพือ่รองรับ
การเติบโตที่ทันสมัย และเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Smart City)

โครงการเพิม่ศักยภาพมาตรการ
ด้านความปลอดภัย 
แหล่งท่องเที่ยว จงัหวดัภูเก็ต
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทภูเก็ต

ติดต้ังระบบไฟสัญญาณจราจร ป้ายและเคร่ืองหมาย
จราจร ซ่ึงเป็นระบบป้ายจราจรอัจฉริยะ

5     49,900,000       49,900,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากจงัหวดัภูเก็ตเป็น
เมืองท่องเที่ยว แต่ยงัมีจดุเส่ียงบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกหลายจดุ ที่จะต้องด าเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา เป็นการพัฒนาเมือง
เพือ่รองรับการเจริญเติบโตที่ทันสมัย จงึจ าเป็น
ต้องด าเนินการติดต้ังระบบดังกล่าว เพือ่ป้องกัน
อุบัติเหตุ และเพิม่ความสะดวกปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งจงัหวดัภูเก็ตยงัเป็นเมือง
อัจฉริยะตามเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะของ
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

22 2. การพัฒนาเมืองเพือ่รองรับ
การเติบโตที่ทันสมัย และเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Smart City)

โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมเส้นทางลัดทางเล่ียง
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานสู่
แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
 จงัหวดัภูเก็ต (สายกะทู้ - 
เกาะแก้ว)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทภูเก็ต

ปรับปรุงและก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ระบบระบายน้ าและงานอ านวย
ความปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอกะทู้ จงัหวดั
ภูเก็ต (สายกะทู้ - เกาะแก้ว)

5     49,800,000       49,800,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมขนส่งสนับสนุนการท่องเที่ยว
ในพืน้ที่ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย 

23 1. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม และ
บริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 
(Value based economy and 
high value service)

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวงั
ความปลอดภัยด้านอาหารใน
แหล่งท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ต
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต กลุ่ม
งานอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารใน
แหล่งท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ต เป็นเงิน 3,982,500 
บาท
 1.1 ประชุมพัฒนาระบบการจดัการสุขาภิบาล
อาหารแบบยัง่ยนื เพือ่ยกระดับคุณภาพอาหารและ
คุณภาพชีวติ  เป็นเงิน 1,617,500 บาท
 1.2 พัฒนามาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหาร 
เป็นเงิน 1,380,000 บาท
 1.3 ส่งเสริมแหล่งจ าหน่ายอาหารปลอดภัยให้มี
มาตรฐาน เป็นเงิน 495,000 บาท
 1.4 ประชาสัมพันธ ์จา้งเหมาจดัท าส่ือวดิิทัศน์
ประชาสัมพันธ ์เป็นเงิน 490,000 บาท
2. การตรวจเฝ้าระวงัความปลอดภัยอาหารใน
จงัหวดัภูเก็ต
 2.1 เฝ้าะวงัอาหารปรุงส าเร็จ 1,117,500 บาท
 2.2 เฝ้าระวงัโลหะหนักในอาหารทะเล เป็นเงิน 
1,000,000 บาท

2       6,100,000       6,100,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
คุณภาพด้านอาหาร ให้มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย เพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงอาหารให้กับจงัหวดัภูเก็ต

ภูเก็ต   17/21 



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

24 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวติ 
สู่ความพอเพียง
หน่วยด าเนินการ : ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
มนุษยจ์งัหวดัภูเก็ต

1. จา้งงานเด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน จ านวน
 100 คนๆ ละ 45 วนัๆ ละ 330 บาท เป็นเงิน 
1,777,750 บาท
2. ค่ายครอบครัว เพิม่ทักษะชีวติ ครอบครัวสมดุล  
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บิดา มารดา วทิยากร และ
เจา้หน้าที่ รวม  210 คน เป็นเงิน 702,000 บาท
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นเงิน 10,000
 บาท

3       2,489,750     2,489,750 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากค่าใช้จา่ย
ส่วนใหญ่เป็นค่าจา้งเด็กและเยาวชน รายวนัๆละ
 330 บาท จ านวน 1,485,000 บาท และเป็น
ค่าใช้จา่ยในการติดตามและประเมินผลโครงการ

25 3. การพัฒนาคน สังคม บริการ
รัฐ และการจดัการความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, 
Social development and 
Security Management)

โครงการเพิม่ศักยภาพ
อาสาสมัครช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางทะเล เตรียม
ความพร้อมเพือ่การรองรับภัย
พิบัติทางทะเล จงัหวดัภูเก็ต
หน่วยงาน : ศูนยป์้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 18 
ภูเก็ต

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและค้นหาใต้น้ าระดับเร่ิมต้น จ านวน 2 
รุ่นๆ ละ 25 คน กลุ่มเป้าหมาย คืออาสาสมัคร 
องค์กรสาธารณกุศล เจา้หน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทุกระดับ และประชาชนทั่วไป

1       1,421,900     1,421,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

26 2. การพัฒนาเมืองเพือ่รองรับ
การเติบโตที่ทันสมัย และเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Smart City)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
คลองบางใหญ่เพือ่สนับสนุน
การท่องเที่ยวชุมชน 
หน่วยงาน : ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจงัหวดัภูเก็ต

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางใหญ่เพือ่สนับสนุน
การท่องเที่ยวชุมชน
1. ติดต้ังร้ัวเหล็กกันตก ความยาวไม่น้อยกวา่ 1,100 
เมตร เป็นเงิน 1,474,000 บาท (1,340 บาทต่อเมตร)
2. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 55 ต้น เป็นเงิน 1,155,000
 บาท (21,000 บาทต่อต้น)
3. ปูพืน้ทางเท้าไม่น้อยกวา่ 886 ตารางเมตร เป็น
เงิน 1,771,000 บาท(1,990 บาทต่อตารางเมตร)

5       4,400,000       4,400,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงพืน้ที่ริมคลองบางใหญ่ให้มีสภาพที่
เหมาะสม ปลอดภัย เพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยว
ชุมชน

27 2. การพัฒนาเมืองเพือ่รองรับ
การเติบโตที่ทันสมัย และเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Smart City)

โครงการพัฒนาโครงข่ายระบบ
การคมนาคม ด้านโลจสีติกส์ 
ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.4027
 – ส่ีแยกถลาง พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ระบบระบายน้ า และ
งานอ านวยความปลอดภัย
บนท้องถนน อ าเภอถลาง 
จงัหวดัภูเก็ต
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทภูเก็ต

ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.4027 – ส่ีแยกถลาง 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบระบายน้ า และงาน
อ านวยความปลอดภัยบนท้องถนน

5     49,500,000     49,500,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน แก้ไขปัญหาจราจรเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยว และเพือ่ความสะดวก
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมา
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

28 2. การพัฒนาเมืองเพือ่รองรับ
การเติบโตที่ทันสมัย และเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Smart City)

โครงการยกระดับด้านวศิวกรรม
ความปลอดภัยในถนนสายหลัก
และสายรองเพือ่ส่งเสริม
การเดินทางท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพอยา่งยัง่ยนืจงัหวดัภูเก็ต
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงภูเก็ต

ยกระดับด้านวศิวกรรมความปลอดภัยในถนนสาย
หลักและสายรองเพือ่ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพอยา่งยัง่ยนืจงัหวดัภูเก็ต จ านวน 2 
สายทาง ดังนี้
1. ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - 
เมืองภูเก็ต ระหวา่ง กม.41+500 - กม.43+500 
2. ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู - ตีนเขา 
ระหวา่ง กม.0+000 - กม.11+650 โดยด าเนินการ
ปรับจดุเส่ียงจดุอันตรายและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัยตลอดเส้นทาง ได้แก่ ปรับปรุง
เคร่ืองหมายจราจรทุกชนิดบนพืน้ผิวทางและป้าย
จราจรที่เส่ือมสภาพ ปรับปรุงเพิม่ความฝืดของผิว
ทางบริเวณทางโค้งและทางลาดชัน เพิม่ราวกัน
อันตรายข้างทาง ติดต้ังระบบสัญญาณเตือนไฟ
กระพริบ และติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง

5     48,000,000     48,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน แก้ไขปัญหาจราจร 
เพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยว และเพือ่
ความสะดวกปลอดภัยของผู้ที่สัญจรไปมา
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดภเูก็ต

29 1. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม และ
บริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 
(Value based economy and 
high value service)

โครงการมหกรรมกีฬาทางน้ า
จงัหวดัภูเก็ต (Phuket Water 
Sport Games)
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ภูเก็ต

1. Phuket Water Sport Game เป็นเงิน 
4,000,000 บาท โดยจา้งเหมาจดักิจกรรมมหกรรม
การแข่งขันกีฬาทางน้ าจงัหวดัภูเก็ตในกีฬา 
5 ประเภท  ได้แก่
 1.1 การแข่งขันพายเรือแคนู/คายคั/แพดเดิลบอร์ด 
เป็นเงิน 800,000 บาท
 1.2 การแข่งขันเจท็สกี เรือเร็ว เป็นเงิน 800,000 
บาท
 1.3 การแข่งขันด าน้ าเก็บขยะ เป็นเงิน 800,000 
บาท
 1.4 การแข่งขันเซิร์ฟบอร์ด เป็นเงิน 800,000 บาท
 1.5 การแข่งขันเรือใบเล็ก วนิเซิร์ฟ ป็นเงิน 
800,000 บาท
2. Phuket Water Sport Fair เป็นเงิน 3,000,000
 บาท
 2.1 จดัสัมมนาผู้ประกอบการด้านกีฬาและ
นันทนาการทางน้ า จ านวนไม่น้อยกวา่ 80 คน 
 2.2 จดับูท๊ขายสินค้าและเวทีเจรจรุกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
ไม่น้อยกวา่ 50 ราย

2       7,000,000       7,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตลอดจนสนับสนุน
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มี
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้ากีฬาเพิม่ขึ้น

       8,000,000          8,000,000
   378,565,610      222,025,500    117,300,000   39,240,110

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

0                     -   3          18,297,000
          8,027,350

0                     -   4          17,414,300
             400,000

2           4,141,600 5          20,111,200
          3,659,000

2           4,545,200 7          10,969,700

0                     -   2          10,909,500

61       314,148,700 36       215,673,850 4 8,686,800 21 89,788,050 
-           8,000,000           8,000,000

61 322,148,700      36 223,673,850      4 8,686,800 21 89,788,050 

หมำยเหตุ : กำรจัดสรรตำมกรอบวงเงินงบประมำณ ปี พ.ศ. 2565 ตำมเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวดัระนอง 205,691,300 บำท (รวมงบบริหำรงำนจังหวดั)

ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงนิ

1316

 สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

         93,586,600

หน่วย  :  บาท

ที่

รวมทั้งหมด

3

4

ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ 

ภำยในกรอบวงเงนิ

รวม  5  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดัแบบบูรณำกำร

2 66,352,300         

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงใน
อาเซียน

1

5

ส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

ส่งเสริมและพัฒนา การค้า ส่งเสริมและพัฒนา การค้า 
การลงทุน และการค้าชายแดน

3

11

11,499,500         

         48,538,000

1              590,000

16

11

         67,262,250

เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

          6,272,100

         93,011,500

การจดัการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อยา่งยั่งยนื

120,923,300       

21,787,000         

15

9

2

ระนอง



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 1. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเกาะก าตก 
(อ่าวเขาควาย)
หน่วยงาน : อุทยานแห่งชาติ
แหลมสน

1. สร้างศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว งบประมาณ 
1,880,512.77 บาท
2. สร้างบ้านพักเจา้หน้าที่ 4 หลัง งบประมาณ 
1,527,350.40 บาท
3. สร้างหอพักน  า-ส่งน  า งบประมาณ 
332,253.51 บาท
4. สร้างระเบียงชมววิอ่าวเขาควาย งบประมาณ 
151,338.33 บาท
5. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 230,000.00 บาท
ค่าใช้จา่ยพิเศษ ค่าขนส่งทางทะเล 30% 
งบประมาณ 1,132,997.91 บาท

2 7,259,000 5,731,650     1,527,350 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพและส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
จงัหวดัและสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาจงัหวดั 
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 วงเงิน 
1,527,350 บาท  เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
สถานที่ราชการ

2 1. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
ล าน  ากระบุรี หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติล าน  ากระบุรี 
ที่ กบ 1 (หาดยาย)
หน่วยงาน : อุทยานแห่งชาติ
ล าน  ากระบุรี

1. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงนวด) 
1,143,000 บาท
2. บ้านพักนักท่องเที่ยว จ านวน 2 หลัง 
3,968,000 บาท

2 5,111,000 5,111,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพและส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของจงัหวดัและสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาจงัหวดั 

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

3 1. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการปรับปรุงท่าเรือ
อเนกประสงค์ เพือ่เพิม่
ศักยภาพและรองรับ
การท่องเที่ยว จงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : อุทยานแห่งชาติ
ล าน  ากระบุรี

ปรับปรุงท่าเรืออเนกประสงค์ บริเวณเส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนล าน  ากระบุรี 
อุทยานแห่งชาติล าน  ากระบุรี หมู่ที่ 3 ต าบล
ปากน  า อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง

2 3,033,000      3,033,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพและส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
จงัหวดั และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาจงัหวดั 

4 1. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานรองรับการท่องเที่ยว
จงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะระนอง

1. ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติโกงกางยกัษ์ 
2,787,000 บาท
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง 3,000,000 บาท
3. ก่อสร้างอาคารห้องประชุมในเขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะระนอง 2,500,000 บาท

2 8,287,000      5,287,000     3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเพือ่อ านวยความสะดวกและ
เพิม่ความปลอดภัยในการเดินทางให้กับ
นักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาจงัหวดั 
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 
การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง วงเงิน 
3,000,000 บาท เนื่องจากขาดความพร้อมใน
การด าเนินกิจกรรม 

5 1. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟู
โบราณสถานในบริเวณเมือง
เก่าระนองและพื นที่ต่อเนื่อง
หน่วยงาน : ส านักศิลปากรที่ 
12 นครศรีธรรมราช

อนุรักษ์ พัฒนา บูรณะ ปรับปรุงและบ ารุงรักษา
โบราณสถานในเขตเมืองเก่าระนองและพื นที่
ต่อเนื่อง
1. ปรับปรุงหลังคากลุมโบราณสถานอาคารเรือน
รับรองภายในจวนเจา้เมืองระนอง
2. บูรณสถานอาคารเรือนรับรองภายในจวนเจา้
เมืองระนอง
3. จดัท าป้ายประวติัโบราณสถาน

2 10,000,000 10,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากขาด
ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม

ระนอง   2/43



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

6 1. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการพัฒนาป่าในเมือง
จงัหวดัระนอง เพือ่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่ 6

1. จดัท าทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลาง
เมืองระนอง (คสล.)
2. ก่อสร้างห้องน  าสาธารณะ 
3. ก่อสร้างอาคารนิทรรศการสวนรุกขชาติ
ป่าชายเลนคลองละอุ่น

2 12,500,000 12,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

7 1. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการพัฒนาการให้บริการ
ด้านสปาและแพทยแ์ผนไทย
เพือ่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
หน่วยงาน: โรงพยาบาลระนอง

ระบบอ่างแช่น  าร้อนและน  าเยน็พร้อมติดตั ง 2 5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ระนอง   3/43



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

8 1. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการพัฒนาทักษะก าลัง
แรงงานด้านท่องเที่ยวและ
บริการ
หน่วยงาน : ส านักงานแรงงาน
จงัหวดัระนอง และส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานระนอง   
         

1. ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพือ่สุขภาพ 
งบประมาณ 440,000 บาท ด าเนินการรุ่นละ 20
 คน จ านวน 2 รุ่น (220,000 บาท/รุ่น) หลักสูตร
 150 ชม.
2. ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพือ่สุขภาพ 
งบประมาณ 208,000 บาท ด าเนินการรุ่นละ 20
 คน 2 รุ่น (104,000 บาท/รุ่น) หลักสูตร 60 ชม.

2 648,000 648,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การยกระดับมาตรฐานแรงงานเพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

9 1 ส่งเสริมและพัฒนา การ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ยกระดับราชาวดีสปาและ
น  าแร่โรงพยาบาลระนอง
หน่วยงาน : โรงพยาบาลระนอง

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของจงัหวดัระนอง 
โดยใช้วตัถุดิบธรรมชาติท้องถิ่นของจงัหวดัระนอง
 2,000,000 บาท
2. ยกระดับราชาวดี สปาและน  าแร่ โรงพยาบาล
ระนอง สู่ระดับสากล 2,990,000 บาท

2 4,990,000 4,990,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์ของจงัหวดัระนอง 
และเป็นการยกระดับราชาวดีสปา ให้มี
มาตรฐานสากล

ระนอง   4/43



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

10 1 ส่งเสริมและพัฒนา การ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการส่งเสริมและยกระดับ
ท่องเที่ยวชุมชน
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัระนอง

1. พัฒนาและเพิม่ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
เพือ่การท่องเที่ยว 3,000,000 บาท
 1.1 พัฒนาและเพิม่ศักยภาพนักการตลาดชุมชน
เพือ่การท่องเที่ยว
 1.2 มัคคุเทศก์ชุมชนเพือ่การท่องเที่ยว
 1.3 พัฒนาและเพิม่ศักยภาพการบริหารจดัการ
ชุมชนเพือ่การท่องเที่ยว 
 1.4 อบรมการเป็นเจา้บ้านที่ดี
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 206 คน จ านวน 10 
ชุมชน ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการบริหารชุมชนเพือ่การท่องเที่ยว
 ชุมชนละ 5 คน 
 2.กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว ชุมชน
ละ 5 คน 
 3. เยาวชนในชุมชนท่องเที่ยว ชุมชนละ 10 คน 
 4. เจา้หน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจงัหวดั/อ าเภอ 
จ านวน 6 คน
พื นที่ด าเนินการชุมชนท่องเที่ยว จ านวน 10 ชุมชน
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพือ่การท่องเที่ยว 
2,000,000 บาท
3. ประชาสัมพันธช์ุมชนเพือ่การท่องเที่ยว 
1,000,000 บาท

2       6,000,000 5,000,000     1,000,000 เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 และ 
กิจกรรมที่ 2 เนื่องจากเป็นการยกระดับ
การท่องเที่ยวของชุมชนและสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาจงัหวดั 
ไม่เห็นควรสนับสนุน ในกิจกรรมที่ 3 
ประชาสัมพันธช์ุมชนเพือ่การท่องเที่ยว วงเงิน
 1,000,000 บาท เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ

ระนอง   5/43



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

11 1 ส่งเสริมและพัฒนา การ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการการบริหารจดัการ
ธรุกิจบริการการท่องเที่ยว
แบบ “New Normal  ปลอด
โควดิ-19” จงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : ส านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ระนอง และมหาวทิยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษา จงัหวดัระนอง

1. จดัอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ผู้ประกอบการ กิจการภัตตาคาร/ร้านอาหาร และ
โรงแรมที่พัก ตามมาตรฐาน Amazing Thailand
 Safety & Health Administration หรือ SHA
2. ติดตามเพือ่ประเมินผลผู้ประกอบการกิจการ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และโรงแรมที่พักที่มีความ
พร้อมในการปรับปรุงสถานประกอบการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน SHA ผ่านการคัดเลือก  
ระยะเวลา 1  เดือน
3. คัดเลือกผู้ประกอบการ กิจการภัตตาคาร/
ร้านอาหาร และโรงแรมที่พัก ขอรับรองมาตรฐาน
 Amazing Thailand Safety & Health 
Administration หรือ SHA ระยะเวลา  2 เดือน
4. สรุปและรายงานผล จ านวนผู้ประกอบการ 
กิจการภัตตาคาร/ร้านอาหาร และโรงแรมที่พัก 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Amazing Thailand
 Safety & Health Administration หรือ SHA

2 5,000,000 5,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การยกระดับมาตรฐานของบริการเพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ระนอง   6/43



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

12 1 ส่งเสริมและพัฒนา การ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการเพิม่ศักยภาพ
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ต่อเนื่องตลอดปีจงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ระนอง

1 อาบน  าแร่ แลระนอง 5,000,000 บาท
2. อาบน  าเพ็ญ @ระนอง 2,500,000 บาท
3. แข่งเรือประเพณีกระบุรี 500,000 บาท
4. เทศกาลเปิดเมืองกินฟรี อ าเภอละอุ่น 
500,000 บาท
5. วิ่งพิชิตเขาพ่อตาโชงโดง 500,000 บาท
6. เทศกาลอาหารทะเลปลอดภัยเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจงัหวดัระนอง 1,500,000 บาท
7. เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม 
1,000,000 บาท
8. เดิน-วิ่งพลับพลึงธาร 500,000 บาท
9. การแข่งขันกีฬาโต้คล่ืนเกาะพยาม ครั งที่ 2 
500,000 บาท 
10. วิ่งเทรล @ระนอง ครั งที่ 2 500,000 บาท

2      13,000,000 10,500,000     2,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดั
กิจกรรมส าคัญเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จงัหวดั
ไม่เห็นควรสนับสนุน ในกิจกรรมที่ 4 5 8 9 
และ 10 เนื่องจากไม่มีเอกสารรายละเอียด
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

13 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
สถาบันเกษตรให้มีความ
เข้มแข็งและพึง่พาตนเองได้ 
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัระนอง

1 ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน 
(เป้าหมาย 110 ราย)
  1.1 อบรมและจดัท าแผนการสร้างแหล่งอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชน
  1.2 สนับสนุนปัจจยัการผลิตสร้างแหล่งอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชนตามแผนความต้องการ
ของครัวเรือนและชุมชน
2 พัฒนาศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart
 Farmer) เพือ่เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
  2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Young Smart Farmer)เพือ่เป็นผู้ประกอบการ 
มืออาชีพ (เป้าหมายเกษตรกรและเจา้หน้าที่ 35 
ราย)
  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจยัการผลิตเพือ่
เป็นแหล่งเรียนรู้ของอ าเภอ (เป้าหมายเกษตรกร 
 25 ราย)
3 สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จ.ระนอง
  3.1 อบรมเพิม่ประสิทธภิาพอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม) จงัหวดัระนอง

2       5,026,100 5,026,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธเ์พือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จงัหวดั
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

 3.2 ศึกษาดูงานในพื นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
 (จงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัใกล้เคียง) 
งบประมาณ 1,240,000 บาท3.3 สนับสนุน
ปัจจยัการผลิตเพือ่พัฒนาเป็นอาสาสมัคร
เกษตรกร (อกม) ต้นแบบ งบประมาณ 150,000 
บาท
4. พัฒนาความสามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรแปรรูปวสิาหกิจ จ.ระนอง
 4.1 อบรมการเพิม่ศักยภาพการพัฒนาสินค้า
เกษตรแปรรูปของวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัระนอง 
จ านวน 100 ราย งบประมาณ 130,300 บาท
  4.2 วเิคราะห์ศักยภาพวสิาหกิจชุมชนและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของ
วสิาหกิจชุมชน งบประมาณ 500,000 บาท
  4.3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจภุัณฑ์ 
และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป งบประมาณ 
900,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

14 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการยกระดับพืช
เศรษฐกิจจงัหวดัระนอง 
(บูรณาการ)
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดัระนอง 
ร่วมกับ ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัระนอง  
ส านักงานเกษตรจงัหวดัระนอง
  ส านักทรัพยากรน  าบาดาล 
เขต 6 จงัหวดัตรัง

1. ก่อสร้างโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมังคุด 
(ต้นแบบ) พร้อมระบบน  าและระบบไฟ  
งบประมาณ 7,000,000 บาท
2. ส ารวจและขุดเจาะบ่อน  าบาดาล งบประมาณ 
300,000 บาท
3. ติดตั งระบบน  าเพือ่การส่งน  าเข้าไปใช้งาน
ภายในอาคาร (โรงแปรรูปฯ และอาคาร
เกี่ยวเนื่อง) งบประมาณ 400,000 บาท
4. ปรับปรุงและพัฒนา/บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร
ด้านการแปรรูป (ที่มีอยูเ่ดิม) งบประมาณ 
1,500,000 บาท
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านการ
สร้างมูลค่าเพิม่ งบประมาณ 968,300 บาท
6. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับผลผลิต 
งบประมาณ 2,450,300 บาท
 6.1 จดัหา (เพิม่เติมจากที่มีอยู)่ เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ และวสัดุอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
โรงแปรรูป
 6.2 จดัหาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
และอบรมการใช้งาน/การดูแล บ ารุงรักษา
7. ก่อสร้างร้านจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ชุมชน พร้อมระบบน  าและระบบไฟ (ตามแบบ 
แปลนก่อสร้าง) งบประมาณ 3,941,700 บาท

2      16,602,000       16,202,000        400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การบูรณาการเพือ่ยกระดับพืชเศรษฐกิจของ
จงัหวดั และสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับพืชผลทาง
การเกษตร
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 3 ติดตั ง
ระบบน  าเพือ่การส่งน  าเข้าไปใช้งานภายใน
อาคาร วงเงิน 400,000 บาท เนื่องจาก
เอกสารไม่ครบถ้วน

8. ประชุม ติดตาม และรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานโครงการ งบประมาณ 41,700 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

15 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการพัฒนายกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 
สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วยด าเนินการ : ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัระนอง

1. อบรม สัมมนา และให้ค าปรึกษาแนะน าใน
การผลิตสินค้าให้ได้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานอื่นที่ทาง ราชการ
ก าหนด 85,400 บาท
2. อบรม และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการ
พัฒนาบรรจภุัณฑ์และฉลาก 131,600 บาท
3. ออกแบบและท าต้นแบบบรรจภุัณฑ์หรือฉลาก
 480,000 บาท
4. ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 232,000 บาท
5. จดัแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
1,433,000 บาท

2       2,362,000         2,362,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของจงัหวดั
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

16 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรน  า และแหล่งน  าท า
การประมงซั งปะการังเทียม
พื นบ้าน
หน่วยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดัระนอง

1 ฟืน้ฟูทรัพยากรสัตวน์  า(น  าจดื) 4,650,000 บาท
 1.1 ส ารวจ คัดเลือก พื นที่ วางแผนการ
ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตวน์  า
 1.2 ด าเนินการจดัซื อ/จดัจา้ง พันธุ์สัตวน์  าหายาก
ในท้องถิ่น/จดัหาพันธุ์สัตวน์  ามีไข่จากการจบัสัตว์
น  า ของชาวประมงเพือ่ปล่อยในแหล่งน  าธรรมชาติ
 1.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์การบริหารจดัการทรัพยากรประมง 
บูรณาการร่วมปล่อยพันธุ์สัตวน์  าในพื นที่
 1.4 ติดตาม/ ประเมินผลการด าเนินงาน
2. ฟืน้ฟูแหล่งท าการประมงซั ง ปะการังเทียม
พื นบ้าน 1,350,000 บาท
 2.1 ส ารวจพื นที่ วางแผนการด าเนินการฟืน้ฟู
แหล่งท าการประมงพื นบ้าน
 2.2 ด าเนินการจดัซื อ/จดัจา้ง วสัดุการเกษตร
เพือ่ให้ชุมชนประมงพื นบ้านได้มีส่วนร่วมในการ
จดัท าแหล่งอาศัยสัตวน์  า
 2.3 ด าเนินการจดัท า/จดัวางร่วมกับชุมชน
ประมงพื นบ้าน
 2.4 ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน

5       6,000,000         6,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์
และฟืน้ฟูสัตวน์  าและสร้างรายได้ให้แก่
ชาวประมง

ระนอง   12/43



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

17 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์
ไก่พื นเมือง เพือ่ลดต้นทุนและ
เพิม่รายได้ให้เกษตรกร  
หน่วยด าเนินการ  :  
ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัระนอง

1. ประชุมชี แจงโครงการฯ และรับสมัครผู้สนใจ 
เพือ่คัดเลือกให้ได้ 20 กลุ่ม (5 อ าเภอในทุก 
ต าบลที่มีความพร้อม) กลุ่มละ 20 ราย ราม 400 
ราย
2. จดัตั งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงไก่พื นเมืองในสวน
ยาง สวนปาล์ม และสวนผลไม้ ที่มีปัญหาราคา
สินค้าตกต่ า จ านวน 20 กลุ่ม
3. จดัอบรมและสาธติการเลี ยงไก่พื นเมืองให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  400 ราย
4. สนับสนุนปัจจยัการผลิตที่จ าเป็นให้แก่
เกษตรกร จ านวน 400 ราย 
5. ติดตามผลการด าเนินงาน
6. สรุประเมินผลการด าเนินงาน

5       2,017,600         2,017,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างงาน
 สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

18 3. เสริมสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพือ่เตรียมความพร้อมรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวดัระนอง

1. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ285,000 บาท
2. การฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอาย ุ285,000 บาท
3. ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการ/การประชุม/
การติดตามโครงการ 20,000 บาท
จดัอบรมให้ความรู้/ดูแลสุขภาพผู้สูงอาย/ุฝึก
อาชีพให้แก่ผู้สูงอาย ุ จ านวน 3วนั/5 รุ่นๆ ละ 1 
อ าเภอ ทุกอ าเภอในจงัหวดั

3          590,000           570,000         20,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวติให้แก่ผู้สูงอายุ
ไม่เห็นควรสนับสนุน ในกิจกรรมที่ 3  
ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการ/การประชุม/
การติดตามโครงการ 20,000 บาท เนื่องจาก
ซ  าซ้อนกับงบบริหารจงัหวดัในการติดตาม
ประเมินผล
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

19 3. เสริมสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพปฐมวยั สร้างฐานคนดี
เมืองระนอง (Ranong 
Network Childhood  
Development : (RNCD) )
หน่วยงาน : ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพชีวติเด็กปฐมวยัสัญจร
2. สร้างเสริมสติปัญญาเด็กไทย 4.0 ไอคิวเกิน 
100 สูงดีสมส่วน
3. คัดกรองและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษระดับปฐมวยั
4. สร้างระบบสารสนเทศในการติดตามครอบครัว
ในทุกมิติ (ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านอื่น )ๆ ผ่านระบบ 
Family Tracking

3       5,455,000         5,416,000         39,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพของเด็กและเยาวชน
 - ขอปรับลดงบประมาณ คงเหลือ 22,000 
บาท 
ไม่เห็นควรสนับสนุน  ค่าจา้งเหมาบริการ
จดัท าส่ือเผยแพร่ 17,000 บาท และค่าเงิน
รางวลั 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 39,000 
บาท 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

20 3. เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวติของผู้ต้องขังเรือนจ า
จงัหวดัระนอง
หน่วยงาน :  เรือนจ าจงัหวดั
ระนอง

1. โดมคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาด 18 *20 
เมตร จ านวน 1 หลัง
2. โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ พื นที่ใช้สอยไม่
น้อยกวา่ 8*15 เมตร จ านวน 2 หลัง
3. อาคารอเนกประสงค์เพือ่จดัตั งศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราวเขาบางริ นพื นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 432 ตารางเมตร

3       4,468,400     4,468,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการและมีการใช้งบประมาณ
บางส่วนในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารใน
สถานที่ราชการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

21 3. เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนเอาชนะ 
ยาเสพติด
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัระนอง

1. เตรียมความพร้อมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) 
ระดับภาค
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
จงัหวดัระนอง 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้เตรียม
ความพร้อมการประกวดผลงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับภาคใต้ 
4. ค่ายคุณธรรม TO BE NUMBER ONE จ.
ระนอง
5. การประกวดผลงานจงัหวดั TO BE NUMBER
 ONE ระดับประเทศ 
6. การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE 
จ.ระนอง 2023 
7. จดัตั งศูนยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 
ต้นแบบ 
8.  อบรมแกนน า TO BE NUMBER ONE ต าบล
ต้นแบบ 
9. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง

1       5,700,600         5,700,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก เยาวชน
 และชุมชนในการเอาชนะปัญหา
ยาเสพติดในพื นที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

10. การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN
 DANCERCISE  ระดับภาคใต้ 
11. การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO 
BE NUMBER ONE
12. การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
13. การประกวดผลการด าเนินงานจงัหวดัและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ 
ประจ าปี 2565 
14. การประกวดผลการด าเนินงานจงัหวดัและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
15. จดัมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER
 ONE ระดับจงัหวดั 
16. อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน TO BE 
NUMBER ONE RANONG CAMP
17. ลานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
RANONG 
18. แลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการ TO BE 
NUMBER ONE ณ ศูนย ์TO BE NUMBER ONE
 ต่างจงัหวดั 
19. สร้างกระแสและประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

20. ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับอ าเภอ
21. อบรมแกนน าสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับอ าเภอ 
22. เยีย่มติดตามการด าเนินงานอ าเภอ TO BE 
NUMBER ONE   
23. คัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
24. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ 
TO BE NUMBER ONE จ.ระนอง 
25. จดัซื อนิตยสาร TO BE NUMBER ONE 
ให้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE จ.ระนอง 
26. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าศูนยเ์พือ่นใจ 
TO BE NUMBER ONE
27. การตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษา TO 
BE NUMBER ONE จ.ระนอง 
28. ค่ายเยาวชนแกนน าหัวใจสีขาวต้านภัย
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
29. เยีย่มติดตามสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา จ.ระนอง 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

30. การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในสถานประกอบการระดับภาคใต้ 
31. การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER
 ONE 
ในสถานประกอบการระดับประเทศ
32. อบรมให้ความรู้นักเรียนแกนน า TO BE 
NUMBER ONE 
33. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE แก่
คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
34. เยีย่มติดตามสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 
จ.ระนอง 
35. การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนอายไุม่เกิน 16 ปี 
TO BE NUMBER ONE RANONG CUP 2022 
คัดเลือกระดับอ าเภอ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

22 3. เสริมสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน  าประปา เพือ่
รองรับการขยายตัวของชุมชน
หน่วยงาน :  การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาระนอง

วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าประปา เพือ่รองรับ
การขยายตัวของชุมชนต าบลบางนอน ต าบลบาง
ริ น และต าบลปากน  า อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง
ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ดังนี 
1. โครงการวางท่อ HDPE Ø 110 มม. 396 เมตร
 เพือ่ขยายเขตจ าหน่ายน  าบริเวณซอยครูถาวร 
(ระยะ 2) ต.บางนอน งบประมาณ 219,400 บาท
 ประชาชนได้ประโยชน์ 9 ครัวเรือน
2. โครงการวางท่อ PB Ø 50 มม. 250 เมตร ,ท่อ
 HDPE Ø 110 มม. 370 เมตร และท่อ HDPEØ 
160 มม. 386 เมตร เพือ่ขยายเขตจ าหน่ายน  า
บริเวณซอยบางนอนใน-นายงั 1 (ซอยเมาไม่ขับ) 
ต.บางนอน งบประมาณ 906,300 บาท 
ประชาชนได้ประโยชน์ 36 ครัวเรือน    
3. โครงการวางท่อ PB Ø 50 มม. 34 เมตร ,ท่อ 
HDPEØ 110 มม. 139 เมตร และท่อ HDPEØ 
160 มม. 16 เมตร เพือ่ขยายเขตจ าหน่ายน  า
บริเวณซอยข้างศูนยร์าชการ ม.3 ต.บางริ น 
งบประมาณ 235,400 บาท ประชาชนได้
ประโยชน์ 7 ครัวเรือน

4       4,338,900       3,986,800        352,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานและระบบสาธาธาณูปโภค 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื นที่ให้มีน  าใช้เพือ่การบริโภคและอุปโภค
- ขอยกเลิกโครงการในกิจกรรมที่ 5 เนื่องจาก
ได้รับงบประมาณจาก อปท. แล้ว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

4. โครงการวางท่อ HDPE Ø 110 มม. 1,446 
เมตร เพือ่ขยายเขตจ าหน่ายน  าซอยบางนอนใน-
นายงั 3 (ซอยบ่อนไก่) ม.1 
ต.บางนอน งบประมาณ 699,800 บาท 
ประชาชนได้ประโยชน์ 27 ครัวเรือน5. โครงการ
วางท่อ HDPE Ø 160 มม. 176 เมตร เพือ่ขยาย
เขตจ าหน่ายน  า หมู่บ้านศุภัทราว ซ.1 ม.1 ต.บาง
นอน งบประมาณ 352,100 บาท 
6. โครงการวางท่อ HDPE Ø 110 มม. 609 เมตร
 และท่อ HDPEØ 160 มม. 428 เมตร เพือ่ขยาย
เขตจ าหน่ายน  าบริเวณซอยอู่แอ๊ด ม.3 ต.บางริ น 
งบประมาณ 728,700 บาท ประชาชนได้
ประโยชน์ 29 ครัวเรือน 
7. โครงการ วางท่อ HDPE Ø 110มม. 134 เมตร
 วางท่อ HDPEØ 160 มม. 560 เมตร เพือ่ขยาย
เขตจ าหน่ายน  าถนนเพชรเกษม-
ซ.เพชรเกษม 15  (ซ.ทรายทอง) ม.1 ต.บางนอน 
งบประมาณ 475,700 บาท ประชาชนได้
ประโยชน์ 8 ครัวเรือน
8. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าบ้านเขา
นางหงส์ บริเวณ ซ.อันดามัน -มังหละ ม.5 ต.
ปากน  า งบประมาณ 222,500 บาท ประชาชนได้
ประโยชน์ 6 ครัวเรือน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

9. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าบริเวณ
ชุมชนซอยจรัิกษา
ม.2 ต.บางนอน งบประมาณ 499,000 บาท 
ประชาชนได้ประโยชน์ 23 ครัวเรือน 
หมายเหตุ ขอยกเลิกกิจกรรมล าดับที่ 5 เนื่องจาก
ได้รับการจดัสรรงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื นที่แล้ว

23 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานเพือ่ส่งเสริมพื นที่
เกษตรกรรมและส่งเสริม
สาธารณประโยชน์ของชุมชน
หน่วยงาน : ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจงัหวดัระนอง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช 
รน 1004 – นิคมผัง 4  ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี 
จ.ระนอง ระยะทาง 4,150 เมตร

5      17,000,000       17,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
พื นที่เพือ่สร้างความปลอดภัยและยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชนในพื นที่

24 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการพัฒนาฟืน้ฟูสภาพ
ตล่ิงและป้องกันการกัดเซาะ
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
คลองบางนอน หน้าวดัวารี
บรรพต ต าบลบางนอน 
อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดั
ระนอง
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
ระนอง

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ริมคลองบางนอนหน้าวดัวารีบรรพต 
ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

5      15,870,000       15,870,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
พื นที่เพือ่สร้างความปลอดภัยและยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชนในพื นที่

ระนอง   22/43



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

25 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
คลองหงาว (ทั ง 2 ฝ่ัง)
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
ระนอง

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั ง 2 ฝ่ัง) ต.หงาว 
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ความยาว 535 เมตร

5      41,200,000       41,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของตล่ิง และเป็น
สถานที่พักผ่อนของประชาขน

26 4. การจดัการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

โครงการสืบสาน รักษา ต่อ
ยอด การจดัการ อนุรักษ์ 
และฟืน้ฟูป่าชายเลนจงัหวดั
ระนอง 
สู่มรดกโลก
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่ 6

1. ปลูกพื นฟูป่าชายเลนในพื นที่วกิฤติ 2,580,000
 บาท
2. ส่งเสริมการจดัการป่าชายเลนระดับต าบล
อยา่งยัง่ยนื 1,370,000 บาท
3. จดัการพื นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองโดย
การมีส่วนร่วม 500,000 บาท

5       4,450,000         4,450,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์
และฟืน้ฟูป่าชายเลนและส่งเสริมให้ระนองเป็น
เมืองมรดกโลก อันน าไปสู่การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

27 4. การจดัการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
จงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : 
1.เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่า
คลองนาคา
2.ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ระนอง
3.วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยรีะนอง 
4.ส านักงานจงัหวดัระนอง

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติและป้ายส่ืความหมายในเขตรักษาพันธุ์
สัตวป์่าคลองนาคา 734,500 บาท
2. การขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ตามโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ 637,600 
บาท
3. การอนุรักษ์พันธกุรรมเป็ดบ้านนา 150,000 
บาท 
4. อนุรักษ์พันธก์รรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 300,000 บาท

5       1,822,100         1,822,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช อันน าไปสู่การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

28 4. การจดัการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

โครงการน าร่องระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์ส าหรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลจงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัระนอง

ติดตั งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยส์ าหรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจงัหวดัระนอง 
 ต.นาคา อ.สุขส าราญ จ.ระนอง

5       2,620,200       2,620,200 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นพลังงาน
ทดแทน เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสามารถ
ด าเนินการในพื นที่ได้
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

29 1. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการเพิม่ศักยภาพและ
มาตรฐานการให้บริการด้าน
การท่องเที่ยว
หน่วยงาน : ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ระนอง

1. พัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนเพือ่รองรับ
มาตรฐาน โฮมสเตยจ์งัหวดัระนอง (Healthy 
Home Stay) จดัท าอบรม จ านวน 1 ครั งจ านวน
 3 วนั/40 คน งบประมาณ 575,912 บาท
2. ยกระดับการท่องเที่ยวจงัหวดัระนองด้วย
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน จดัอบรม 
จ านวน 5ครั งๆ ละ 3 วนั ในพื นที่ 5 อ าเภอ 
งบประมาณ 1,191,412 บาท
3. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพือ่รองรับ
การท่องเที่ยว 
จ.ระนอง จดัอบรม 3 รุ่นๆ ละ 50 คน/ 2 วนั 
งบประมาณ 422,463 บาท
4. อบรมวชิามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค จ.ระนอง 
จดัอบรม 
3 รุ่นๆ ละ 60 คน/ 2 วนั งบประมาณ 417,813 
บาท

2 2,607,600         2,607,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

30 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากโดยระบบสหกรณ์
หน่วยงาน : ส านักงาน
สหกรณ์จงัหวดัระนอง

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสร้างมูลค่า เพิม่
สินค้ากาแฟ 7,433,500 บาท
 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบคุณภาพ
เมล็ดกาแฟและการทดสอบการชิมกาแฟ
 1.2 ศึกษาดูงานการบริหารจดัการกาแฟแบบ
ครบวงจร (ภาคเหนือ)
 1.3 สนับสนุนอุปกรณ์การลดต้นทุน สร้าง
มูลค่าเพิม่
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่า เพิม่
สินค้าผลไม้ (มังคุด ทุเรียน) 155,500 บาท
 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายและ
การเชื่อมโยงตลาด
 2.2 ศึกษาดูงานการบริหารจดัการผลไม้แบบ
ครบวงจร การสร้างเครือข่ายและเชื่องโยงตลาด 
(ภาคตะวนัออก)
3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสร้างมูลค่า เพิม่
สินค้ามะม่วงหิมพานต์ 137,000 บาท
 3.1 อบรมการยกระดับมาตรฐาน สร้างมูลค่า
มะม่วงหิมพานต์
 3.2 ศึกษาดูงานการบริหารจดัการมะม่วงหิม
พานต์ การสร้างเครือข่ายและเชื่องโยงตลาด 
(ภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ)์

5       7,726,000         7,726,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

31 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยพีลังงานเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตทาง
การเกษตร
หน่วยงาน : ขอแก้ไขจาก
ส านักงานสหกรณ์จงัหวดั
ระนอง เป็นส านักงานพลังงาน
จงัหวดัระนอง

1. ก่อสร้างและติดตั งโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจก ขนาด 6 x 8.2 
เมตร จ านวน 5 โรง 2,000,000 บาท
2. ก่อสร้างและติดตั งระบบสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตยข์นาด 2.5 กิโลวตัต์ จ านวน 1 ระบบ 
500,000 บาท
3. ติดตั งกังหันตีน  าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบ 4 
ใบพัด จ านวน 1 ชุด 30,000 บาท

2       2,530,000         2,530,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

32 4. การจดัการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

โครงการบริหารจดัการขยะ
ทะเลแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : ศูนยท์ะเล/
ส านักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังที่ 6

1. จดัเก็บขยะชายหาด/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
2. ด าน  าเก็บขยะท าความสะอาดแนวปะการัง

5          500,000        500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ

33 4. การจดัการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

โครงการบริหารจดัการ
เสริมสร้างศักยภาพให้
ป่าชุมชน
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่ 6

1. จดักิจกรรมปลูกป่า (พืชอาหาร), สร้างฝาย
ชะลอน  า (ฝายกึ่งถาวร)
2. สร้างเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ จดัท า
ป้ายแสดงแนวเขต และป้ายส่ือความหมาย

5 550,000 550,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
บางส่วนของโครงการซ  าซ้อนกับภารกิจของ
ส่วนราชการ

ระนอง   27/43



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

34 4. การจดัการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะ 
อนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จงัหวดัระนอง (คทช.
จ.ระนอง) ในการจดัที่ดิน
ท ากินให้กับชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัระนอง

1. จา้งเหมาจดัท าหลักเขตขนาด 4 X 4 นิ ว สูง 
1.50 เมตร มีตัวหนังสือด้านข้างหลักเขต 
ข้อความวา่ “หลักเขต คทช.” พร้อมขนส่งและฝัง
รอบแปลง คทช.
2. จดัประชุมสร้างการรับรู้และติดตามประเมินผล
โครงการ จ านวน 13 ต าบล 3 อ าเภอ

6 2,580,000 2,580,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
บางส่วนของโครงการซ  าซ้อนกับภารกิจของ
ส่วนราชการ

35 4. การจดัการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

โครงการเพิม่ศักยภาพสร้าง
ความเข้มแข็ง สร้างแหล่ง
อนุรักษ์ สร้างแหล่งเรียนรู้ 
ผลิตและฟืน้ฟูทรัพยากรสัตว์
น  าท้องถิ่น จงัหวดัระนอง 
(บูรณาการ) 
หน่วยงาน :
1. ส านักงานประมงจงัหวดั
ระนอง
2. ศูนยว์จิยัและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตวน์  าชายฝ่ังระนอง

1. สร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตวน์  าชุมชนประมง 
พื นบ้านจงัหวดัระนอง
 1.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จดัการทรัพยากรสัตวน์  าโดยชุมชน และร่วมกัน
จดัท าแนวเขตแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตวน์  าชุมชน
 1.2 จดัหาพันธุ์สัตวน์  ามาปล่อยในแหล่งอนุรักษ์
ชุมชน
2. ผลิตพันธุ์ม้าน  าเพือ่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและ
จดัแสดงในสถานแสดงพันธุ์สัตวน์  า
 2.1 ปรับปรุงอาคารแสดงพันธุ์สัตวน์  า
 2.2 อบรมเพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์พันธุ์ม้าน  า
 2.3 ผลิตพันธม์้าน  าเพือ่ปล่อยสู่ทะเลในจงัหวดั
ระนอง

5       1,925,000       1,925,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์
และฟืน้ฟูทรัพยากรสัตวน์  าท้องถิ่น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

36 5. ส่งเสริมและพัฒนา การค้า 
การลงทุน และการค้าชายแดน

โครงการส่งเสริมการค้า 
การลงทุน และการค้าชายแดน 
หน่วยงาน : ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัระนอง

1. จดัอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบสิทธปิระโยชน์ 
และลู่ทางการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ
อาเซ่ียน และ BIMSTEC
2. จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซื อขายออนไลน์
  เพือ่ให้ประชาชนสามารถปกป้องสิทธขิอง
ตนเองจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบของผู้ประกอบการค้าผ่านระบบ
ออนไลน์

2          590,000           590,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้า
ชายแดน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

37 5. ส่งเสริมและพัฒนา การค้า 
การลงทุน และการค้าชายแดน

โครงการการพัฒนาสินค้าและ
ธรุกิจการค้าชายแดนไทย ตาม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพือ่
การพัฒนาเขตการค้าเสรี 
BIMSTEC จงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา (ศูนย์
การศึกษาจงัหวดัระนอง)   

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชายแดนไทย
ส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุนกับประเทศ
เขตการค้าเสรี

2       3,500,000     3,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ

38 1.. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการโซลาร์โฮมผลิตไฟฟ้า
หน่วยงาน :ส านักงานพลังงาน
จงัหวดัระนอง

ติดตั งระบบโซลาร์โฮม จ านวน 59 ชุด และอบรม
 ให้ความรู้ในการดูแลรักษาให้กับประชาชนใน
ชุมชน

4       5,595,000     5,595,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ

39 1. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื น
ฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
หน่วยงาน : อุทยานแห่งชาติ
น  าตกหงาว

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบ
เปิดโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์

2       1,854,000         1,854,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ประสิทธภิาพส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการรองรับการท่องเที่ยว 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

40 1. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

โครงการพัฒนา
การประชาสัมพันธแ์ละ
การตลาดเชิงรุกจงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ระนอง

1. ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดัระนอง
2. ประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงาน และ
สนับสนุนยทุธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ภาพลักษณ์จงัหวดัระนอง
 2.1 ผลิตสารคดีสั น/สารคดีเชิงข่าว การส่งเสริม
ป่าชายเลนสู่มรดกโลก จ านวน 4 ตอน
 2.2 ท าป้ายประชาสัมพันธ ์พร้อมโครงและติดตั ง
 จ านวน 1 ป้าย
 2.3 ผลิตรายงานพิเศษ“หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”เผยแพร่ผ่าน ส่ือวทิยฯุและส่ือโซเชียล 
จ านวน 8 ตอน
 2.4  ผลิตและเผยแพร่บทความ/สารคดีเชิงข่าว
ผ่านส่ือวทิยฯุและส่ือโซเชียลมีเดีย เร่ืองกฎหมาย
 จ านวน10 ตอน
 2.5 ผลิตและเผยแพร่คลิปวดีีโอ ผ่านส่ือโซเชียล
มีเดีย ประเด็นการพัฒนาจงัหวดั SEC จ านวน 5 
ตอน

2       2,702,000     2,702,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ

41 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
และการตลาดกาแฟจงัหวดั
ระนอง
หน่วยงาน : ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัระนอง 
ส านักงานเกษตรจงัหวดัระนอง
 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

จา้งเหมาบริการ จดังาน แนะน า เปิดตัว และ
จ าหน่าย กาแฟระนอง และสินค้าเด่นของจงัหวดั 
โดยการจดับูธจ าหน่ายสินค้า 30 คูหา และ
ประชาสัมพันธก์ารจดังาน

2       1,300,000         1,300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การตลาดและภาคการผลิตอยา่งครบวงจร
ผลิตภัณฑ์และเพือ่เพิม่ช่องทางการจดั
จ าหน่ายสินค้าซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

42 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยทีางการเกษตรเพือ่
ลดต้นทุนการผลิต
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัระนอง

1. เสริมสร้างศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตร 
(เป้าหมายเจา้หน้าที่ 20 ราย) 33,350 บาท
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยทีางการเกษตรเพือ่
ลดต้นทุนการผลิต (เป้าหมายเกษตรกรและ
เจา้หน้าที่ 250 ราย) 666,950 บาท

2          697,300           697,300 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยเีพือ่ลดต้นทุนสินค้าเกษตร

43 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการเพิม่ศักยภาพ
การบริหารจดัการข้อมูลด้าน
การเกษตรกรรมด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แบบบูรณาการ 
ผ่าน Platform เพือ่เพิม่
ขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการผลิตและ
การตลาดของจงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดัระนอง

1. จดัจา้งที่ปรึกษา (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ)
 เพือ่จดัท าและวางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แผนที่บูรณาการภาคการเกษตรของจงัหวดัระนอง
2. กิจกรรมอ านวยการทั่วไป

2       3,500,000     3,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากรายละเอียด
กิจกรรมเป็นลักษณะของการจา้งที่ปรึกษา 
เพือ่จดัท าและวางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 ผ่าน platform ซ่ึงผิดหลักเกณฑ์ของ ก.บ.ภ.
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

44 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจจงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัระนอง

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตผลไม้จงัหวดัระนอง 
639,000 บาท
 1.1 ส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพ (ทุเรียนและ
มังคุด) (เป้าหมายเกษตรกรและเจา้หน้าที่ 210 
ราย)
 1.2 ศึกษาดูงานการผลิตทุเรียน มังคุดคุณภาพ 
(เป้าหมายเกษตรกรและเจา้หน้าที่ 40 ราย)
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ แปรรูป การ
เพิม่มูลค่าสินค้ากาแฟ 238,000 บาท

2          877,000           877,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
คุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของจงัหวดั
 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจงัหวดั

45 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการส่งเสริมการท า
การเกษตรผสมผสาน แบบ 1 
บ้าน 1 บ่อ
หน่วยงาน: ส านักงานประมง
จงัหวดัระนอง

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี ยงปลาอยา่ง
ถูกต้องตามหลักการและการท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน
2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต(บางส่วน)

5       5,000,000     5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากรายละเอียด
การค่าใช้จา่ยงบประมาณ เป็นไปเพือ่จดัซื อ
วตัถุดิบทางการเกษตรเพือ่แจกจา่ยให้กับ
ประชาชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

46 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การสร้างมูลค่าเพิม่วสิาหกิจ
ชุมชนเพือ่พัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวจงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา (ศูนย์
การศึกษาจงัหวดัระนอง)

1. สร้างมาตรฐานให้กับสินค้ารูปแบบ ช่องทาง 
การบรรจภุัณฑ์ ให้กับสินค้าวสิาหกิจชุมชน
 1.1 ออกแบบ และพัฒนารูปแบบสินค้าและ
บรรจภุัณฑ์ เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กับสินค้า
2. พัฒนารูปแบบเชิงบริหารและจดัการให้กับ
วสิาหกิจชุมชนของจงัหวดัระนอง
 2.1 น าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร
และจดัการให้กับวสิาหกิจชุมชน เช่น การบริหาร
ช่องทางการขายออนไลน์ การรับช าระเงินผ่าน
ช่องทางที่สะดวกและเหมาะสม
3. อบรมผู้ประกอบการในจงัหวดัระนองให้ได้
มาตรฐานสากล
 3.1 อบรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กับ
ผู้ประกอบการ 
 3.2 ผู้ประกอบการสามารถเพิม่มูลค่าวสิาหกิจ
ชุมชนและมีช่องทางการขยายตลาดในระบบ
ออนไลน์  

2       3,850,000     3,850,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นลักษณะ
จา้งที่ปรึกษาซ่ึงเป็นภารกิจหลักของ
ส่วนราชการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

47 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการพัฒนาช่องทาง
การตลาดและโครงข่ายร้านค้า
ชุมชนของกลุ่ม OTOP เชิง
สุขภาพของจงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา (ศูนย์
การศึกษาจงัหวดัระนอง)

1. การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจภุัณฑ์สินค้าเพือ่สุขภาพ
2. การออกแบบและการพัฒนาร้านค้าเพือ่สุขภาพ

2       5,064,300     5,064,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากรายละเอียด
ค่าใช้จา่ยเป็นไปในลักษณะจา้งที่ปรึกษาและ
จดัท าข้อมูลซ่ึงควรเป็นภารกิจหลักของส่วน
ราชการที่รับผิดชอบโดยตรง เพือ่ให้มี
การพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

48 2. ส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
พื นถิ่นเมืองระนอง
หน่วยงาน : ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัระนอง

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้า และผู้ผลิต
หัตถกรรมจากผ้า อาทิ ผ้าปาเต๊ะ ผ้ามัดยอ้ม ผ้า
บาติก โดยด าเนินการออกแบบเชื่อมโยงร่วมกัน
ระหวา่งนักออกแบบ กับกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
ตัดเลือกและผู้รับจา้ง ซ่ึงการจดักิจกรรมจะ
ด าเนินการในพื นที่จงัหวดัระนองหรือต่างจงัหวดั
1. ประชาคมอุตสาหกรรมผ้าในพื นที่จงัหวดั
ระนอง เพือ่สร้างการรวมตัวและเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ผลิตผ้า
2. รับสมัครนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young 
Designer)
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์
4. น าเสนอผลงาน
5. ทดสอบตลาด

2       3,800,000         3,800,000                 -   เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พื นถิ่นเมือง
ระนอง

49 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการก่อสร้างจดุบริการ
พักคอยผู้โดยสาร จดุตรวจ
ปากน  าตรวจคนเข้าเมือง
จงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมือง
จงัหวดัระนอง

ก่อสร้างจดุบริการพักคอยผู้โดยสารจดุตรวจ
ปากน  าตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัระนอง

4       7,700,000     7,700,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจ
ของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

50 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอาย ุจงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัระนอง

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายสัุญจร
2. มหกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย คนสูงวยั 
หัวใจสัมพันธ ์
3. มหกรรมรวมพลคนสูงวยั หัวใจระนอง ปี 2565
4. พัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิงและ
เป็นผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจงัหวดัระนอง

3       1,797,600     1,797,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การด าเนินการ ตามปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

51 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการพัฒนาระบบ
การแพทยฉ์ุกเฉิน เพือ่
ยกระดับการช่วยชีวติขั น
พื นฐาน สร้างความมั่นคงทาง
สุขภาพของประชาชนจงัหวดั
ระนอง
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัระนอง

1. เพิม่ประสิทธภิาพในการช่วยฟืน้คืนชีพในพื นที่
ท่องเที่ยว และพื นที่สาธารณะ 1,900,000 บาท
2. เพิม่ประสิทธภิาพในการช่วยฟืน้คืนชีพใน
ชุมชน 2,160,000 บาท
3. อบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) 142,500 บาท
4. อบรมการช่วยฟืน้คืนชีพขั นพื นฐานแก่อาสา
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน
 จงัหวดัระนอง 707,600 บาท

2       4,910,100         4,910,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การยกระดับการช่วยชีวติขั นพื นฐาน 
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน
จงัหวดัระนอง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

52 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการอบรมและพัฒนา
ผู้น าชุมชนสู่ยคุการตลาด 4.0 
ในเขตพื นที่จงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัระนอง และ
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา (ศูนยก์ารศึกษา
จงัหวดัระนอง)

1 ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชนและกลุ่ม
ผู้ประกอบการ OTOP ด้านนวตักรรม
การบริหารธรุกิจสมัยใหม่ (การจดัการ
กระบวนคิดและการเขียนแผนธรุกิจ) จ านวน
 2 วนั (กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 150 คน) 21,600
 บาท
2 พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและกลุ่ม
ผู้ประกอบการ OTOP ด้านนวตักรรม 
การบริหารธรุกิจสมัยใหม่ 21,600 บาท
3.พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและกลุ่ม
ผู้ประกอบการ OTOP ด้านนวตักรรม 
การบริหารธรุกิจสมัยใหม่ โดยการลงพื นที่พบ
ผู้น าและผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมตาม
กิจกรรมที่ 1 และ 2 มาแล้ว เพือ่
1) วเิคราะห์ปัญหาผู้น าชุมชนและกลุ่ม
ผู้ประกอบการ OTOP 
2) แนะน าแนวทางแก้ไขปัญหา จ านวน 20 วนั 
(เฉล่ียอ าเภอละ 4 วนั) กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
150 คน) 581,600 บาท

2       2,000,000         2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
เพิม่ช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

53 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ
 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดัระนอง

1. จดัซื อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
2. รณรงค์ประชาสัมพันธก์ารป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (วนัยาเสพติดโลก : 
26 มิถุนายน)
3. ฝึกอบรม ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน
4. ลาดตะเวน/เฝ้าระวงัตามแนวชายแดนในพื น
อ าเภอกระบุรี
5. สายตรวจทางน  า  เพือ่เฝ้าระวงัตามแนว
ชายแดนในพื นที่อ าเภอกระบุรี

1       2,547,900     2,547,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

54 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติการสนับสนุนการ
กู้ภัยทางน  าจงัหวดัระนอง
หน่วยงาน : ส านักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจงัหวดัระนอง

ฝึกอบรมการปฏิบัติการสนับสนุนการกู้ภัย
ทางน  า

1          344,800           344,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยทางน  า

55 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการการพัฒนาระบบ
การป้องกันสาธารณภัย เพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
ชุมชนปลอดภัย น่าอยู ่
โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
หน่วยงาน :  ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจงัหวดัระนอง

1. โครงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยทาง
ถนน และส่งเสริมวนิัยจราจร เพือ่ชุมชนปลอดภัย
 91,200 บาท
2. การจดัซื อชุดเคร่ืองมือกู้ภัยท างานด้วย
ระบบไฮดรอลิค สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีม
กู้ชีพกู้ภัย เพือ่ชุมชนปลอดภัย 
น่าอยู ่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3,500,000 บาท

1       3,245,200     3,245,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ

56 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการเฝ้าระวงัและจดัการ
ด้านความมั่นคงในพื นที่
ชายแดน
หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดัระนอง

1. จดัหาอาหารและเคร่ืองด่ืมให้เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในหมู่บ้านชายแดน
2. ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพเจา้หน้าที่ใน
การตรวจตรา เฝ้าระวงั และป้องกันภัยคุมคาม
ความมั่นคงในหมู่บ้านชายแดน

1       3,754,800          154,800     3,600,000 เห็นควรสนับสนุน เฉพาะกิจกรรมที่ 2 
เนื่องจากเป็นการเพิม่ศักยภาพเจา้หน้าที่ใน
การตรวจตรา เฝ้าระวงั และป้องกันภัย
คุกคามความมั่นคงในหมู่บ้านชายแดน
ไม่เห็นควรสนับสนุน ในกิจกรรมที่ 1 จดัหา
อาหารและเคร่ืองด่ืมให้เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในหมู่บ้านชายแดน วงเงิน 3,600,000 บาท 
เนื่องจากเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

57 4. การจดัการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

โครงการต้นกล้าความคิด พิชิต
โลกร้อน
หน่วยงาน : ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ
2. เข้าค่ายต้นกล้าความคิดพิชิตโลกร้อน
3. ติดตาม ประเมินผล
4. จดัมหกรรม “ต้นกล้าความคิด พิชิตโลกร้อน”
5. รายงานผลการด าเนินโครงการ

5       1,539,700     1,539,700 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ

58 4. การจดัการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

โครงการสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และพัฒนา
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่ 6

พัฒนายกระดับเพิม่มูลค่าการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังให้กับ
ชุมชนชายฝ่ัง

5       5,000,000     5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากรายละเอียด
กิจกรรมขาดความชัดเจน และเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ

59 4. การจดัการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

โครงการคุ้มครองและป้องกัน
การบุกรุกท าลายระบบนิเวศ
และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังในพื นที่จงัหวดัระนอง
โดยการมีส่วนร่วมในส่วน
ราชการ
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ที่ 6

จดักิจกรรมคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกท าลาย
ระบบนิเวศและทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝ่ัง 
ในพื นที่จงัหวดัระนองและติดตามผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 5 ครั ง

5          500,000        500,000 ไม่ควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก
ของส่วนราชการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ที่เสนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดระนอง

60 4. การจดัการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

โครงการบริหารจดัการ
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าระนอง
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัระนอง

1. จดัประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าระนอง 
2. การศึกษาดูงานเพิม่ศักยภาพ
คณะอนุกรรมการฯ

5          300,000        300,000 ไม่ควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ให้กับเจา้หน้าที่รัฐ ซ่ึงขัดกับหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

61 5. ส่งเสริมและพัฒนา การค้า 
การลงทุน และการค้าชายแดน

โครงการพัฒนาเวบ็ไซต์ร้านค้า
ของชุมชนยกระดับผ่านช่อง
ทางการขายพาณิชย์
อิเล็คทรอนิคส์ของจงัหวดั
ระนอง
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
(ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัระนอง)

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชายแดนไทย
ส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุนกับประเทศ
เขตการค้าเสรี

2       7,409,500     7,409,500 ไม่ควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นลักษณะ
จา้งเหมาบริการซ่ึงเป็นภารกิจหลักของ
ส่วนราชการ

8,000,000 8,000,000
322,148,700 223,673,850 8,686,800 89,788,050 

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ
รวมทั งสิ น
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จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท

5           62,681,800 3           17,650,000
              439,500

       -                         -   4           11,632,200
            3,333,200

3        -                         -   9           32,847,300
              618,500

       -                         -   4           20,205,100
                83,700

52        349,713,300 27        200,222,000 5          62,681,800 20          86,809,500
-             8,000,000 -             8,000,000

52        357,713,300 27        208,222,000 5          62,681,800 20          86,809,500

หมายเหตุ : การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวดัพังงา 192,352,200 บาท (รวมงบบริหารงานจังหวดั)

สร้างเสริมระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ให้มีประสิทธิภาพและสมดุล

4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมัน่คงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม 
ให้มัน่คงและน่าอยู่

6           30,554,300

12

รวม 4  ประเด็นการพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวดัแบบบูรณาการ

รวมทั้งหมด

2

สรปุผลการพิจารณากลัน่กรองแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 จังหวัดพังงา
หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นการพัฒนา
โครงการที่เสนอใช้งบประมาณ

จังหวดั/กลุม่จังหวดั
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

ภายในกรอบวงเงิน
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ

          10,265,500

2

        146,978,1001 สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 20

สร้างเสริมระบบการบริหารจดัการ ด้านการเกษตรอยา่งเป็นระบบ
และยั่งยนื

          34,260,400

            8,718,000

11

2

          49,225,800

          42,183,800

15

11

        227,749,400

พังงา



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

1 4. ยกระดับคุณภาพชีวติที่ดี 
ความมั่นคงปลอดภัย เพือ่สร๎าง
สังคม ให๎มั่นคงและนําอยูํ

โครงการปฏิรูปผ๎ูประสบปัญหา
ทางสังคมและคนไร๎ที่พึง่จงัหวดั
พังงา
หนํวยงาน : ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย๑จงัหวดัพังงา

1. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการการสร๎างความเข๎าใจ
การบูรณาการภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎องและ
แนวทางการขับเคล่ือน
2. สร๎างความเข๎าใจระดับพืน้ที่และการจดัเก็บข๎อมูล
ผ๎ูประสบปัญหาทางสังคม 51 อปท. (จดัอบรม
สัมมนา)
3. จดัเก็บข๎อมูล 8 อ าเภอ และน าข๎อมูลเข๎าระบบ
ฐานข๎อมูล
4. สํงเสริมศักยภาพศูนย๑ อปท. และคลินิกคนไร๎ที่พึง่
ระดับต าบล (อบรมสัมมนา 51 ศูนย๑)
5. ติดตามประเมินผล

4       2,846,800 2,763,100         83,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล๎องกับ
ยทุธศาสตร๑การพัฒนาจงัหวดัด๎านการยกระดับ
คุณภาพชีวติที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพือ่สร๎าง
สังคมให๎มั่นคงและนําอยู ํและเป็นการตํอยอด
เปูาหมายเพือ่ชํวยเหลือผ๎ูประสบปัญหาทางสังคม
และคนไร๎ที่พึง่ในพืน้ที่จงัหวดัพังงา
ข้อสังเกต คําติดตามประเมินผล เป็นเงิน 83,700
 บาท ขัดกับหลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ. จงัหวดัสามารถ
ใช๎จาํยจากงบบริหารจงัหวดัได๎

2 3. สร๎างเสริมระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎มีประสิทธภิาพ
และสมดุล

โครงการจดัการน้ าโดยชุมชน
ด๎วยศาสตร๑พระราชา
หนํวยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจงัหวดัพังงา

1. จดัประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจดัการ
โครงการ
2. ส ารวจแหลํงน้ ารายชุมชนโดยชุมชน 
- ลงพืน้ที่ส ารวจพืน้ที่ชุมชนและแหลํงน้ าชุมชน 
ปริมาณการใช๎น้ าของชุมชน รูปแบบวธิกีารใช๎น้ าใน
ชุมชน
- ประเมินศักยภาพชุมชนและรูปแบบการจดัการน้ า
ที่เหมาะสมของชุมชนตามบริบทพืน้ที่
- จดัท าฐานข๎อมูลแหลํงน้ าและความต๎องการของ
ชุมชน
- จดัท าแผนการจดัการส่ิงแวดล๎อมชุมชน
- จดัท าแผนการจดัการน้ าชุมชน
(320 ชุมชนๆ ละ 10 คร้ัง)
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

5       3,290,000     3,290,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจของ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแหํงชาติ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

พังงา   1/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

3 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

1. พลิกฟืน้ชีวติ ตามแนวคิด "พังงา...เมืองแหํง
ความสุข" งบประมาณ 4,100,000 บาท
- มาตรฐานด๎านสาธารณสุขเพือ่การทํองเที่ยวใน
แบบวถิีชีวติใหมํ (อบรมสัมมนา/เฝูาระวงัสาร
อันตรายในอาหาร/อาหารปลอดภัยเพือ่สนับสนุน
การทํองเที่ยวพังงา)
- พลิกฟืน้ชีวติฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ด๎วยวธิแีนวคิด "หลาดชันชี" (แปรรูปอาหาร/
เชื่อมโยงการขายแบบออนไลน๑)
- เกษตรเพือ่อาหารแหํงสุข (มหกรรมเกษตรเพือ่
อาหาร/มหกรรมกินอิ่ม นอนอุํน บนผืนดินแหํง
ความสุข)
2. พลิกฟืน้เศรษฐกิจ ตามแนวคิด "พังงา...เมืองแหํง
ความสุข" งบประมาณ 13,300,000 บาท
- phangnga direct สร๎างระบบและเคร่ืองมือเพือ่
พัฒนาการขายแบบออนไลน๑
- phangnga event (เขาหลักบีชมาราธอน/
เขาหลักเซิร๑ฟแอนด๑ร๏อค/มหัศจรรย๑อาหารแหํงเมือง
พังงา/เขาหลักบีชมิวสิค)
- จดัท าเส๎นทางทํองเที่ยวหลัก 5 เส๎นทางเพือ่
เชื่อมโยงผํานแอปพลิเคชั่นด๎านการทํองเที่ยว

2 18,700,000 18,700,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล๎องกับ
ยทุธศาสตร๑การพัฒนาจงัหวดัด๎านสร๎างเสริม
คุณภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร และ
เป็นการกระต๎ุนการทํองเที่ยวของจงัหวดั

3. พลิกฟืน้ "พังงา...เมืองแหํงความสุข" งบประมาณ
 1,300,000 บาท
(มหกรรมรํวมแรงรํวมใจเพือ่ฟืน้ฟู ปิดเมืองท าบุญ/
ปิดเมืองวิ่ง)

โครงการพลิกฟืน้ชีวติ พลิกฟืน้
เศรษฐกิจ พลิกฟืน้ "พังงา...
เมืองแหํงความสุข"
หนํวยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัพังงา
หนํวยงานรํวม :
1. ส านักงานการทํองเที่ยวและ
กีฬาจงัหวดัพังงา
2. ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั
พังงา
3. เทศบาลเมืองพังงา
4. สมาคมธรุกิจทํองเที่ยว
จงัหวดัพังงา
5. สมาคมส่ือวทิยโุทรทัศน๑พังงา
อันดามัน
6. สมาคมเครือขํายอาหาร
ปลอดภัยพังงา
7. ส านักงานกองทุนฟืน้ฟูและ
พัฒนาเกษตรกรจงัหวดัพังงา
8. ส านักงานสภาเกษตรกร
จงัหวดัพังงา

พังงา   2/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

4 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการพัฒนาศักยภาพแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรจงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพังงา

1. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรทุเรียนบ๎านร๎อยปี
 อ.ตะกั่วทุํง งบประมาณ 74,500 บาท
 - สนับสนุนปูายจดุทํองเที่ยวทุเรียนร๎อยป/ีประวติั
ทุเรียนร๎อยปี/เส๎นทางปลูกทุเรียนร๎อยปี
 - สนับสนุนการจดังานประกวดทุเรียนพืน้บ๎าน 
2. พัฒนาสินค๎าและแปรรูปผลิตภัณฑ๑เพือ่เพิม่มูลคํา
สินค๎าแหลํงทํองเที่ยวเกษตร งบประมาณ 
1,605,000 บาท
 - สนับสนุนกลํองบรรจภุัณฑ๑ผลไม๎/ขวดพลาสติก
บรรจนุ้ าผลไม๎
 - แปรรูปผลิตภัณฑ๑จากข๎าวไรํดอกขํา เส๎นขนมจนี 
แปูงข๎าวไรํดอกขํา น้ ามันร าข๎าว
 - พัฒนาผลิตภัณฑ๑และบรรจภุัณฑ๑สินค๎าจากข๎าวไรํ
ดอกขํา 
 - พัฒนาสินค๎าและบรรจภุัณฑ๑สินค๎าตลาดต๎นเหนา
3. สํงเสริมการจดัมหกรรมการบริโภคสินค๎าพืน้เมือง
 งบประมาณ 500,000 บาท

2       2,179,500         2,179,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล๎องกับ
ยทุธศาสตร๑การพัฒนาจงัหวดัด๎านการสร๎างเสริม
ระบบการบริหารจดัการด๎านการเกษตร
อยาํงเป็นระบบและยัง่ยนื และเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยวเชิงเกษตร เพือ่สร๎างอาชีพและ
เพิม่รายได๎ให๎แกํเกษตรกร

พังงา   3/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

5 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการสํงเสริมการปลูก
พืชทางเลือกใหมํและแมลง
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจงัหวดั
พังงา
หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพังงา

1. สัมมนาหลักสูตรสินค๎าเกษตรทางเลือกที่มี
ศักยภาพในจงัหวดัพังงา งบประมาณ 143,800 บาท
 - สัมมนาหลักสูตรสินค๎าเกษตรทางเลือกที่มี
ศักยภาพในจงัหวดัพังงา เปูาหมาย 200 ราย
 - จดันิทรรศการพืชทางเลือกในงานสัมมนา
2. จดัท าแปลงต๎นแบบเพือ่การเรียนร๎ูสินค๎าเกษตร
ทางเลือกที่มีศักยภาพในจงัหวดัพังงา (แปลงไม๎ผลไม๎
ยนืต๎น/ไม๎ดอกไม๎ประดับ/พืชผัก สมุนไพร/
แปลงต๎นแบบการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ) งบประมาณ
 2,662,100 บาท
3. ถํายทอดเทคโนโลย ีรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑สินค๎า
เกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพในจงัหวดัพังงา 8 
อ าเภอๆ ละ 1 คร้ัง งบประมาณ 160,000 บาท

2       2,965,900         2,937,900         28,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ความร๎ูอาชีพการเกษตร สร๎างอาชีพและ
เพิม่รายได๎ให๎แกํเกษตรกร
ข้อสังเกต คําติดตามประเมินผล เป็นเงิน 28,000
 บาท ขัดกับหลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ. จงัหวดัสามารถ
ใช๎จาํยจากงบบริหารจงัหวดัได๎

6 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการทุํนทําเทียบเรือลอยน้ า
จงัหวดัพังงา ระยะ 3
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
พังงา

กํอสร๎างทุํนทําเทียบเรือลอยน้ าจงัหวดัพังงา ระยะ 3 
(12 แหํง)
1. ทุํนทําเทียบเรือแหลมสนงาม ต.เกาะยาวน๎อย 
อ.เกาะยาว 
2. ทุํนทําเทียบเรือบ๎านเกาะไม๎ไผํ ม.3 ต.เกาะปันหยี
 อ.เมืองพังงา
3. ทุํนทําเทียบเรือแหลมสน ม.4 บ๎านเกาะหมาก
น๎อย ต.เกาะปันหย ี
อ.เมืองพังงา
4. ทุํนทําเทียบเรือบ๎านบางวนั ม.9 ต.บางวนั 
อ.คุระบุรี

2     50,000,000 50,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ส่ิงอ านวยความสะดวกให๎กับแหลํงทํองเที่ยวทาง
ทะเล เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให๎กับนักทํองเที่ยว
และประชาชน

พังงา   4/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

5. ทุํนทําเทียบเรือบ๎านคุระ ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี 
6. ทุํนทําเทียบเรือบ๎านทุํงนางด า ม.5 ต.คุระ 
อ.คุระบุรี
7. ทุํนทําเทียบเรือบ๎านเมืองใหมํ ม.1 ต.เกาะคอเขา 
อ.ตะกั่วปุา
8. ทุํนทําเทียบเรือซอยเตาถําน ม.4 ต.เกาะคอเขา 
อ.ตะกั่วปุา
9. ทุํนทําเทียบเรือบ๎านทับละมุ ม.5 ต.ล าแกํน 
อ.ท๎ายเหมือง
10. ทุํนทําเทียบเรือบ๎านเกาะเคียม ม.5 ต.บางเตย 
อ.เมืองพังงา
11. ทุํนทําเทียบเรือบ๎านยาํนสะบ๎า ม.4 ต.คลอง
เคียน อ.ตะกั่วทุํง
12. ทุํนทําเทียบเรือบ๎านบางเนียง ม.6 ต.คึกคัก 
อ.ตะกั่วปุา

7 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการห๎องเรียนทํองเที่ยว
ชุมชนและผ๎ูประกอบการด๎าน
การทํองเที่ยว
หนํวยงาน : ส านักงานการ
ทํองเที่ยวและกีฬาจงัหวดัพังงา

จดัอบรมสัมมนาเครือขํายการทํองเที่ยว 
7 หลักสูตรๆ ละ 2 คร้ัง จ านวน 100 ราย
1. หลักสูตรการจดัการทํองเที่ยวชุมชน
2. หลักสูตรการจดัการน าเที่ยว
3. หลักสูตรการปรุงอาหาร
4. หลักสูตรการจดัการองค๑กร
5. หลักสูตรการจดัการส่ิงแวดล๎อม
6. หลักสูตรกลยทุธ๑การส่ือความหมาย
7. หลักสูตรการตลาด

2         419,000           394,500         24,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยวชุมชน สร๎างอาชีพและเพิม่รายได๎
ให๎แกํประชาชน
ข้อสังเกต คํากระเป๋าเอกสาร เป็นเงิน 24,500 
บาท ขัดกับหลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ. ให๎ใช๎จาํยจาก
งบปกติของหนํวยงาน

พังงา   5/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

8 4. ยกระดับคุณภาพชีวติที่ดี 
ความมั่นคงปลอดภัย เพือ่สร๎าง
สังคม ให๎มั่นคงและนําอยูํ

โครงการรณรงค๑ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัพังงา

1. รณรงค๑ปลูกจติส านึกและสร๎างกระแสนิยมที่เอื้อ
ตํอการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด (รณรงค๑
โครงการ TO BE NUMBER ONE/ กิจกรรมประกวด
เยาวชนต๎นแบบ/กิจกรรมกีฬา) งบประมาณ 
971,800 บาท
2. เสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันทางจติให๎แกํเยาวเชนและ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE (จดัคําย 5 คําย 
400 คน/อบรม 3 หลักสูตร 260 ราย) งบประมาณ 
1,908,600 บาท
3. สร๎างและพัฒนาเครือขํายเพือ่ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด (ประชุมเชิงปฏิบัติการ/มหกรรม
รวมพลคน TO BE NUMBER ONE) งบประมาณ 
4,622,000 บาท

4       7,502,400         7,502,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด

9 4. ยกระดับคุณภาพชีวติที่ดี 
ความมั่นคงปลอดภัย เพือ่สร๎าง
สังคม ให๎มั่นคงและนําอยูํ

โครงการเสริมสร๎างความ
ปลอดภัย "1 ต าบล 1 การ
จดัการภัยพิบัติและอุบัติภัยด๎วย
ตัวเอง"
หนํวยงาน : ส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั
พังงา

1. จดัอบรมสัมมนาผ๎ูน าหมูํบ๎าน/ชุมชน จ านวน 51 
รํุนๆ ละ 40 คน รวม 2,040 คน
2. จดัหาอุปกรณ๑การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบือ้งต๎น เพือ่มอบให๎แกํชุมชนที่เข๎ารํวมอบรม 
จ านวน 51 ชุด

4     12,500,000   12,500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

พังงา   6/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

10 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการเที่ยวพังงาอุํนใจ
หนํวยงาน : ส านักงานการ
ทํองเที่ยวและกีฬาจงัหวดัพังงา

1. จดัท า Application พร๎อม Website ส าหรับ
โปรโมทการทํองเที่ยวเส๎นทางทํองเที่ยวเชื่อมโยง 
แนะน าสินค๎าและบริการทางการทํองเที่ยวของ
ท๎องถิ่น ที่สามารถดาวน๑โหลดได๎ทั้งระบบ IOS และ 
Android
2. ผลิตหนังส้ัน เป็นจ านวนทั้งหมด 12 ตอน 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน๑ดิจตัิลทีว ีและ
ชํองทางบน Youtube Channel โดยมีเนื้อหาให๎
ชวนติดตาม นักแสดงเป็นที่ร๎ูจกั กระต๎ุนให๎เกิดการ
เดินทางมายงัพืน้ที่
3. จดั FAM Trip น าเสนอเส๎นทางทํองเที่ยว
เชื่อมโยงภายในจงัหวดัพังงา เพือ่ประชาสัมพันธ๑
ผํานส่ือแขนงตํางๆ โดยเน๎นสาระส าคัญเร่ืองของ
การให๎ความเชื่อมั่นแกํนักทํองเที่ยวในระบบ
สาธารณสุข “เที่ยวอยาํงไร หํางไกลโควดิ”

2     11,000,000 11,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยว และสร๎างความเชื่อมั่นแกํ
นักทํองเที่ยวในระบบสาธารณสุข

พังงา   7/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

11 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการยกระดับการผลิต
ปศุสัตว๑
หนํวยงาน : ส านักงานปศุสัตว๑
จงัหวดัพังงา

1. เพิม่ประสิทธภิาพคณะท างานอาสาปศุสัตว๑ 
(อบรมอาสาสมัคร จ านวน 46 ราย)
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตแพะ (ผลิตเสบียงอาหาร
สัตว๑/ฟืน้ฟูสุขภาพสัตว๑/พัฒนาพันธุ๑แพะ จ านวน 80
 ตัว (พํอพันธุ๑แมํพันธุ๑)
3. ฟาร๑มต๎นแบบการลดผลกระทบส่ิงแวดล๎อม 
(ติดต้ังระบบไบโอแก๏ส จ านวน 40 ชุด)
4. พัฒนามาตรฐานปางช๎าง ฟืน้ฟูสุขภาพและ
สวสัดิการช๎าง
5. ติดตามประเมินผล

2       3,085,000         2,451,500        633,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ความร๎ู อาชีพการเกษตร สร๎างอาชีพและเพิม่
รายได๎ให๎แกํเกษตรกร โดยปรบัลดคําเส้ือกั๊ก
อาสาปศุสัตว๑ เป็นเงิน 69,000 บาท ซ่ึงขัดกับ
หลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ. ให๎ใช๎จาํยจากงบปกติของ
หนํวยงาน
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่4-5 เนื่องจาก
การพัฒนามาตรฐานปางช๎างเป็นการสนับสนุน
เอกชน 480,000 บาท และคําใช๎จาํยในการ
ติดตามประเมินผล 84,500 บาท สามารถใช๎จาํย
จากงบบริหารจงัหวดัได๎

12 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการปรับปรุงสวน
ประวติัศาสตร๑ทางวฒันธรรม
ลํุมแมํน้ าตะกั่วปุา สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวศาสนา ศิลปวฒัธรรม 
อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
พังงา และที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

1. สร๎างซ๎ุมประตูสวนประวติัศาสตร๑ งบประมาณ 
400,000 บาท
2. ติดต้ังเสาไฟประติมากรรม 20 ต๎น พร๎อมทางเท๎า 
งบประมาณ 3,048,000 บาท
3. ประติมากรรมรูปปัน้สัญลักษณ๑ 12 นักษัตร (land
 mark) และประติมากรรมแสดงวถิีชีวติและ
วฒันธรรมชาวตะกั่วปุา งบประมาณ 3,230,000 บาท
(อาคารที่วาํการอ าเภอตะกั่วปุา หลังเกํา)

2       6,678,000         6,678,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยวทางประวติัศาสตร๑และวฒันธรรม
ของจงัหวดั

พังงา   8/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

13 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เกษตร
แปรรูปด๎วยเทคโนโลยพีลังงาน
หนํวยงาน : ส านักงานพลังงาน
จงัหวดัพังงา

1. อบรมกลํุมเกษตรแปรรูป (กลํุมเปูาหมาย คือ 
สหกรณ๑สภาเกษตรกรเพือ่เกษตรกรพังงา)
2. จดัท าระบบห๎องเยน็พลังงานแสงอาทิตย๑แปรรูป
สินค๎าเกษตร

2       8,040,000         7,890,000        150,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร๎าง
มูลคําเพิม่ให๎กับผลผลิตทางการเกษตร และ
ลดต๎นทุนการผลิตให๎แกํกลํุมเกษตรกร
ข้อสังเกต 
1. คําจา๎งเหมาผ๎ูประสานงานโครงการ 1 คน 
เป็นเวลา 10 เดือนๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 
150,000 บาท สามารถให๎เจา๎หน๎าที่ของ
ส านักงานพลังงานปฏิบัติงานได๎โดยไมํต๎องจา๎ง
2. สถานที่ด าเนินการ สหกรณ๑สภาเกษตรกรเพือ่
เกษตรกรพังงา จ ากัด ต.เหมาะ อ.กะปง

พังงา   9/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

14 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
ผลิตไม๎ผลอัตลักษณ๑พืน้ถิ่นและ
ส่ิงบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑เพือ่รองรับ
การทํองเที่ยวจงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพังงา

1. ถํายทอดองค๑ความร๎ูไม๎ผลอัตลักษณ๑ 
 1.1 สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพไม๎ผล
อัตลักษณ๑พืน้ถิ่น 400 คน
 1.2 ศึกษาดูงาน ณ แปลงต๎นแบบการผลิตไม๎ผล
คุณภาพ 60 คน
 1.3 จดักระบวนการโรงเรียนเกษตรกรไม๎ผล
อัตลักษณ๑พืน้ถิ่นประจ าอ าเภอ 6 อ าเภอๆ ละ 2 คร้ัง
 1.4 จดัท าแปลงเรียนร๎ูไม๎ผลอัตลักษณ๑พืน้ถิ่น 12 
แปลง
2. การจดัการศัตรูพืช
 2.1 สนับสนุนเคร่ืองพํนแรงดันสูงพร๎อมอุปกรณ๑ 
จ านวน 12 เคร่ือง
3. การรวบรวมผลผลิตและการพัฒนาการตลาด
 3.1 สนับสนุนตะกร๎าหูเหล็ก ตะกร๎าพลาสติก และ
กลํองบรรจภุัณฑ๑
4. การสํงเสริมการแปรรูปผลผลิต
 4.1 สนับสนุนอุปกรณ๑ในการแปรรูปผลผลิต อาทิ 
เคร่ืองกวนกระทะทองเหลืองพร๎อมอุปกรณ๑ 
เตาชีวมวลพร๎อมติดต้ัง

2       2,883,600         2,883,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
ภาพลักษณ๑ไม๎ผลอัตลักษณ๑พืน้ถิ่นของจงัหวดั
พังงา เพิม่ขีดความสามารถในการแขํงขันและ
เพิม่มูลคําให๎กับสินค๎า และสร๎างรายได๎ให๎กับ
เกษตรกรมากขึ้น

พังงา   10/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

15 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการเมืองเกษตรปลอดภัย
วถิีใหมํอ าเภอเกาะยาวจงัหวดั
พังงา
หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพังงา

1. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตข๎าว (ถํายทอดความร๎ู 
เกษตรกร 200 ราย/สํงเสริมการใช๎ปุย๋อินทรีย๑/
สนับสนุนเมล็ดพันธุ๑/การจ ากัดศัตรูพืช)
งบประมาณ 743,400 บาท
2. สํงเสริมการพัฒนาเกษตรกรต๎นแบบ (YSF) 
เกษตรกร 20 ราย งบประมาณ 214,700 บาท
3. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตมะพร๎าว/การแปรรูป 
เกษตรกร 90 ราย งบประมาณ 777,700 บาท

2       1,735,800         1,735,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริมและ
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค๎าเกษตรให๎มี
คุณภาพและปลอดภัย

16 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการสนับสนุน 
การด าเนินงานของเครือขําย
ทางด๎านศิลปะ ศาสนา 
วฒันธรรม และอนุรักษ๑ ฟืน้ฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีจงัหวดั
พังงา เพือ่สํงเสริมการทํองเที่ยว
อยาํงยัง่ยนื
หนํวยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัพังงา

จดังานเทศกาลลานวฒันธรรม พิพิธภัณฑ๑เมืองภูงา 
ณ ราตรี (Night at the museum) ณ บริเวณ
พิพิธภัณฑ๑เมืองพังงา และบริเวณสนาม
หน๎าศาลากลางจงัหวดัพังงา (หลังเกํา) อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพังงา จ านวน 3 วนั 3 คืน

2       3,100,000         3,100,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
และประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ของจงัหวดัพังงา

17 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรรํุนใหมํ และทายาท
เกษตรกร 
เพือ่เพิม่ขีดความสามารถภาค
การเกษตรในจงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพังงา

1. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรํุนใหมํ 
(ประชุม สัมมนา และอบรม 63 ราย)
2. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพทายาทเกษตรกร 
(แปลงผลิตผัก/ไม๎ผล/เห็ดปลอดภัยในโรงเรียน 
5 อ าเภอ 47 โรงเรียน)
3. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั่วไป 
(ปราชญ๑เกษตรกร/สมาชิก 8 อ าเภอ)

2       3,001,000         3,001,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพด๎านการเกษตรให๎กับ
เกษตรกรรํุนใหมํสํูการเป็นผ๎ูประกอบการ

พังงา   11/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

18 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด๎านการทํองเที่ยวและ
ด๎านอุตสาหกรรมจงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานพังงา

อบรมบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 9 หลักสูตร 
รวม 300 คน
1. หลักสูตรนวดไทยเพือ่สุขภาพ รวม 60 คน 
งบประมาณ 896,400 บาท
2. หลักสูตรนวดฝุาเท๎าเพือ่สุขภาพ รวม 60 คน 
งบประมาณ 412,800 บาท
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร รวม 60 
คน งบประมาณ 249,000 บาท
4. หลักสูตรภาษาเยอรมันเพือ่การส่ือสาร รวม 20 
คน งบประมาณ 83,000 บาท
5. หลักสูตรภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร รวม 20 คน 
งบประมาณ 83,000 บาท
6. หลักสูตรชํางเคร่ืองปรับอากาศในบ๎านและ
การพาณิชย๑ขนาดเล็ก รวม 20 คน งบประมาณ 
77,000 บาท
7. หลักสูตรชํางไฟฟูาภายในอาคาร รวม 20 คน 
งบประมาณ 77,000 บาท
8. หลักสูตรชํางเชื่อมอาร๑กโลหะด๎วยมือ รวม 20 คน
 งบประมาณ 77,000 บาท
9. หลักสูตรการขับรถฟอรคลิฟท๑อยาํงปลอดภัยและ
ถูกวธิ ีรวม 20 คน งบประมาณ 115,000 บาท

2       2,070,200         1,655,200        415,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เพือ่พัฒนาความร๎ูและทักษะฝีมือด๎านภาษา 
ด๎านการบริการ และด๎านอุตสาหกรรมให๎กับ
กลํุมแรงงานสาขาตํางๆ ให๎มีมาตรฐาน และ
ผ๎ูได๎รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่3-5 เนื่องจาก
ระยะเวลาที่ใช๎ในการอบรมไมํสามารถน ามา
ส่ือสารใช๎ได๎จริง เป็นเงิน 415,000 บาท

พังงา   12/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

19 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการยกระดับชํองทาง
การตลาดด๎วยตลาดออนไลน๑
หนํวยงาน : ส านักงานพาณิชย๑
จงัหวดัพังงา

1. อบรมเชิงปฏิบัติการด๎านการตลาดกลํุมนักธรุกิจ
รํุนใหมํ 150 ราย
2. ยกระดับการบริหารจดัการโลจสิติกส๑เพือ่ตลาด
ออนไลน๑ อบรมกลํุมธรุกิจ 30 ราย

2       1,005,000           839,400        165,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผ๎ูประกอบการให๎มีความร๎ูในการบริหารจดัการ
ระบบการตลาดออนไลน๑และโลจสิติกส๑เพือ่เป็น
การเพิม่ชํองทางการตลาดและเพิม่รายได๎
ข้อสังเกต คําติดตามประเมินผลโครงการ 
ขัดกับหลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ. จงัหวดัสามารถใช๎จาํย
จากงบบริหารจงัหวดัได๎ 165,600 บาท

20 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการพัฒนาหมูํบ๎านต๎นแบบ
ด๎านประมงจงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดัพังงา

1. พัฒนาและสํงเสริมอาชีพการท าการประมงให๎ได๎
มาตรฐานสากล งบประมาณ 1,630,550 บาท
 1.1 การพัฒนาการเล้ียงสัตว๑น้ าในกระชัง เชํน 
พัฒนาการเล้ียงปลาทะเลให๎ได๎มาตรฐานฟาร๑ม มกษ.
 7429  
 1.2 พัฒนาการเล้ียงหอยนางรมแบบแขวน
 1.3 แปรรูปผลผลิตสัตว๑น้ าชุมชน เชํน มาตรฐาน 
มกษ. 7402-2552

2       3,317,600           991,500     2,326,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร๎างอาชีพ 
เพิม่รายได๎ให๎คนในชุมชนอยาํงยัง่ยนืและสํงเสริม
การทํองเที่ยวให๎กับชุมชน โดยปรบัลดคําอวน
พร๎อมอุปกรณ๑ เป็นเงิน 2,326,100 บาท 
เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือวสัดุเพือ่แจกจาํยแกํ
ประชาชนโดยตรง

พังงา   13/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

2. สํงเสริมและอนุรักษ๑การท าการประมงพืน้บ๎าน 
งบประมาณ 1,339,880 บาท
 2.1 การท าธนาคารพํอแมํพันธุ๑สัตว๑น้ า เชํน ปลา 
หอย กุ๎งมังกร
 2.2 การปรับเปล่ียนเคร่ืองมือประมงที่จบัสัตว๑น้ าที่
ขาดความยัง่ยนื เชํน เพิม่ขนาดตาอวนจบัปูม๎า
3. สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ งบประมาณ 
347,170 บาท
 3.1 เพิม่จดุการทํองเที่ยว เชํน สร๎างลอบปลายกัษ๑ 
เป็นจดุเช็คพอยท๑ 
 3.2 การให๎ความร๎ูแกํผ๎ูประกอบการโฮมสเตย๑ใน
ชุมชน เชํน สุขอนามัยด๎านอาหาร และที่พัก เป็นต๎น
 3.3 การจดักิจกรรมการประมงเพือ่การทํองเที่ยว 
เชํน แขํงขันกินกุ๎ง ตลาดขายอาหารสัตว๑น้ า เป็นต๎น
 3.4 โครงการมัคคุเทศก๑ยวุเกษตรน๎อย
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 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

21 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการยกระดับคุณภาพการ
ผลิตปาล๑มน้ ามันจงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพังงา

เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตปาล๑มน้ ามัน
1. สํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูการผลิตปาล๑มน้ ามัน
แปลงใหญํตามมาตรฐาน RSPO
2. ตรวจวเิคราะห๑ตัวอยาํงดินและใบปาล๑มในพืน้ที่ 
8 อ าเภอ 160 ตัวอยาํง
3. สนับสนุนชุดตรวจวเิคราะห๑ดิน 40 ชุด
4. จดัท าแปลงเรียนร๎ูการใช๎ปุย๋ การก าจดัศัตรูพืช
ตระกูลปาล๑ม
อยาํงถูกต๎องและเหมาะสม จ านวน 16 แปลง
5. จดัท าแปลงเรียนร๎ูการเล้ียงผ้ึงโพรงในสวนปาล๑ม
น้ ามัน
6. สนับสนุนเคร่ืองผสมปุย๋ใช๎เองตามคําวเิคราะห๑ดิน
 7 เคร่ือง
7. สนับสนุนเคร่ืองสับยอํยทางปาล๑ม จ านวน 8 
เคร่ือง
8. จดังานวนัถํายทอดเทคโนโลย ีการเพิม่ผลผลิต 
ลดต๎นทุนการผลิตและการเก็บเกี่ยวเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตปาล๑มน้ ามัน
9. บันทึกประจ าแปลงและติดตามประเมินผล

2       3,088,200         3,058,200         30,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ความร๎ู อาชีพการเกษตร สร๎างอาชีพและ
เพิม่รายได๎ให๎แกํเกษตรกร
ข้อสังเกต คําติดตามประเมินผล เป็นเงิน 30,000
 บาท ขัดกับหลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ. จงัหวดัสามารถ
ใช๎จาํยจากงบบริหารจงัหวดัได๎
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 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

22 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยว
วถิีชุมชน
หนํวยงาน : ส านักงานการ
ทํองเที่ยวและกีฬาจงัหวดัพังงา 
และที่ท าการปกครองอ าเภอ
คุระบุรี

1. จดัการแขํงขันลํองแกํง เรือยาง ลํองแกํงหํวงยาง 
ลํองเรือแคนู แลธารมรกต 
2. ประกวดอาหารพืน้บ๎านในกระบอกไม๎ไผํ จ านวน 
6 รายการอาหาร
3. จดังานวนัแตงโมของดีอ าเภอคุระบุรี ในเดือน
มกราคม 2565 ณ บริเวณสนามที่วาํการอ าเภอ
คุระบุรี จ.พังงา

2       2,000,000         2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยววถิีชุมชน สร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน

23 3. สร๎างเสริมระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎มีประสิทธภิาพ
และสมดุล

โครงการสร๎างเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ และพัฒนาการใช๎
ประโยชน๑จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง
หนํวยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ที่ 6 และส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวดัพังงา

1. ยกระดับเพิม่มูลคําการใช๎ประโยชน๑จากผลผลิต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังให๎กับชุมชนชายฝ่ัง 
(ท าผ๎ามัดยอ๎ม /ผลิตภัณฑ๑จากเหงือกปลาหมอ 
เป็นต๎น) จ านวน 27 ชุมชน
2. สนับสนุนชายฝ่ัง (จดัท าบ๎านปลา ธนาคารปู
ชุมชนและการปลูกพันธุ๑ไม๎หายาก) จ านวน 27 ชุมชน

5       6,750,000         6,750,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
และพัฒนาการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง และเป็นการเพิม่รายได๎
ให๎แกํคนในชุมชน
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 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

24 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางขึ้นเขาพระบาท 
ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วปุา 
จ.พังงา
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
พังงา และที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

1. กํอสร๎างถนน คสล. กวา๎ง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมํน๎อยกวาํ 6,000 
ตารางเมตร งบประมาณ 3,940,000 บาท
2. กํอสร๎าง ถนน คสล. กวา๎ง 4 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมํน๎อยกวาํ 640 
ตารางเมตร งบประมาณ 430,000 บาท
3. กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. กวา๎ง 0.50 เมตร ยาว 
1,025 เมตร ลึก 0.50-0.60 เมตร งบประมาณ 
2,760,000 บาท
4. งานปูแผํนซีเมนต๑ กวา๎ง 2.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หรือพืน้ที่ไมํน๎อยกวาํ 2,000 เมตร งบประมาณ
 2,760,000 บาท
5. งานไฟฟูาสํองสวาํง จ านวน 25 ต๎น งบประมาณ 
1,670,000 บาท

2     11,560,000       11,560,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส๎นทางทํองเที่ยวเพือ่อ านวยความสะดวกและ
เพิม่ความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยวและ
ประชาชนในพืน้ที่

25 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการกํอสร๎างถนนยกระดับ
แอสฟัลติกส๑ สายชายทะเล
คึกคัก ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปุา
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
พังงา และที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

กํอสร๎างถนนยกระดับแอสฟัลติกส๑ สายชายทะเล
คึกคัก ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปุา ระยะทาง 3,139 
เมตร

2       7,490,400         7,490,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส๎นทางทํองเที่ยวเพือ่อ านวยความสะดวกและ
เพิม่ความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยวและ
ประชาชนในพืน้ที่
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 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

26 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการสํงเสริมเชื่อมโยงตลาด
สินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ๑
ชุมชนจงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงานพาณิชย๑
จงัหวดัพังงา

จดังานมหกรรมจ าหนํายสินค๎าเกษตร/เกษตรแปร
รูป/ผลิตภัณฑ๑ชุมชนในภูมิภาคอื่น จ านวน 2 คร้ังๆ 
ละ 50 คูหา

2       6,292,000         6,292,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
ด๎านการตลาดเพือ่เพิม่ชํองทางการจ าหนําย
ให๎กับสินค๎าชุมชน

27 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการสํงเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถของ
ผ๎ูประกอบการสํู SMART SMEs
หนํวยงาน : ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัพังงา

จา๎งที่ปรึกษาเพือ่พัฒนาศักยภาพผ๎ูประกอบการ
สํู Smart SME ดังนี้
1. เตรียมความพร๎อมด๎านข๎อมูลและกลํุมเปูาหมาย
- ศึกษาวเิคราะห๑สถานการณ๑ของ SME OTOP และ
วสิาหกิจชุมชน และค๎นหาอุตสาหกรรมหรือธรุกิจ
ที่มีความส าคัญตํอเศรษฐกิจของจงัหวดั 
กลํุมผ๎ูประกอบการและผลิตภัณฑ๑ที่มีศักยภาพ 
ประชาสัมพันธ๑โครงการ ส ารวจและตรวจวนิิจฉัย 
SME OTOP และวสิาหกิจชุมชน เพือ่ประเมิน
ศักยภาพ รับสมัครผ๎ูประกอบการเข๎ารํวมโครงการ 
ไมํน๎อยกวาํ 40 ราย และคัดเลือกกลํุม Start up ใน
การถํายทอดความร๎ูด๎านการด าเนินธรุกิจด๎วยดิจทิัล 
ไมํน๎อยกวาํ 30 ราย และจดัประชุมสัมมนาชี้แจง
รายละเอียดโครงการ

2       3,100,000     3,100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา๎ง
ที่ปรึกษาเพือ่พัฒนาศักยภาพผ๎ูประกอบการ
สํู Smart SME ซ่ึงขัดกับหลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ.
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 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

2. สํงเสริมพัฒนา SME และ OTOP เป็น Smart 
SME
- ถํายทอดองค๑ความร๎ูหลักสูตรการเป็น Smart SME
 และองค๑ความร๎ูด๎านการด าเนินธรุกิจในระบบดิจทิัล
 และประเมินผลผ๎ูที่เข๎ารับการถํายทอดองค๑ความร๎ู
การเป็น Smart SME และคัดเลือกผ๎ูที่ผํานจ านวน
ไมํน๎อยกวาํ 30 ราย และต๎องให๎ครอบคลุมวสิาหกิจ
ไมํน๎อยกวาํ 15 กลํุม เพือ่ตํอยอดยกระดับ SME สํู 
4.0 เพือ่พัฒนาในด๎านการพัฒนาเทคโนโลยแีละ
การสร๎างนวตักรรม และการให๎ค าปรึกษาเชิงลึกแกํ
ผ๎ูประกอบการตํอไป
3. การยกระดับผ๎ูประกอบการ SMEs สํู 4.0
- จดัฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคโนโลย ีและ
การสร๎างนวตักรรมใหมํๆ ในเชิงการแขํงขันให๎แกํ
ผ๎ูประกอบการ และให๎ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด๎าน
การพัฒนาเทคโนโลย ีหรือการสร๎างนวตักรรมใหมํๆ
4. จดัสัมมนาสรุปผลการด าเนินโครงการ และ
ติดตามผลการด าเนินงานของสถานประกอบการ 
เพือ่ประเมินผลตามเกณฑ๑ตัวชี้วดัที่ก าหนดไว๎

พังงา   19/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

28 3. สร๎างเสริมระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎มีประสิทธภิาพ
และสมดุล

โครงการท าดีด๎วยหัวใจ รํวมลด
ภัยส่ิงแวดล๎อม
หนํวยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจงัหวดัพังงา

1. อบรมสัมมนาแกนน าชุมชน จ านวน 8 รํุนๆ ละ 
100 คน รวม 800 คน
2. จดัฝึกอบรมหนํวยงานราชการเพือ่ด าเนินการลด 
และคัดแยกขยะในหนํวยงานภาครัฐ จ านวน 1 รํุน
3. จดักิจกรรมรณรงค๑ท าความดีด๎วยหัวใจ ลดรับ 
ลดให๎ ลดใช๎ถุงพลาสติกในตลาดสด/ตลาดนัด/
ห๎างสรรพสินค๎า จ านวน 8 คร้ัง

5       2,809,900     2,809,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

29 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการศูนย๑วตักรรมเพือ่
พัฒนาการผลิตมุก และพัฒนา
เครือขํายมุก
หนํวยงาน : ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัพังงา

1. ศึกษาวเิคราะห๑สถานการณ๑มุกจงัหวดัพังงา และ
ส ารวจและตรวจวนิิจฉัยผลิตภัณฑ๑มุกและ
ผ๎ูประกอบการมุก เพือ่ประเมินศักยภาพด๎านตํางๆ 
เชํน ด๎านการผลิต การออกแบบ การบริหารจดัการ 
และการตลาด 
2. จดัต้ังศูนย๑นวตักรรมเพือ่การผลิตมุกจงัหวดัพังงา 
3. ถํายทอดองค๑ความร๎ูด๎านตํางๆ เชํน การน า
เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใช๎ในการผลิต 
การออกแบบเคร่ืองประดับด๎วยคอมพิวเตอร๑
โปรแกรมตํางๆ การออกแบบเคร่ืองประดับมุก
รํวมสมัยเชิงวฒันธรรมด๎วยอัตลักษณ๑ของจงัหวดั
พังงา การตลาดทั้งแบบออนไลน๑ และออฟไลน๑ 
4. สร๎างเครือขํายผ๎ูประกอบการมุกจงัหวดัพังงา
5. ก าหนดเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพและหลักเกณฑ๑
การก าหนดราคามุก
6. จดังานแสดงสินค๎า หรืองาน Event ในระดับ
จงัหวดั ระดับประเทศ

2     12,100,000   12,100,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา๎ง
ที่ปรึกษาเพือ่จดัต้ังศูนย๑นวตักรรมเพือ่พัฒนา
การผลิตมุกและพัฒนาเครือขํายมุก ซ่ึงขัดกับ
หลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ.

พังงา   20/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

30 3. สร๎างเสริมระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎มีประสิทธภิาพ
และสมดุล

โครงการสํงเสริมกลํุมเกษตรกร
เพือ่สร๎างองค๑ความร๎ูในการ
พัฒนา
การเล้ียงสัตว๑น้ าที่มีมูลคําทาง
เศรษฐกิจและรํวมฟืน้ฟูอนุรักษ๑
ทรัพยากรสัตว๑น้ า สัตว๑ทะเลหา
ยากอยาํงเป็นระบบและยัง่ยนื
หนํวยงาน : ศูนย๑วจิยัและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ า
ชายฝ่ังพังงา

1. ถํายทอดองค๑ความร๎ูเพือ่การอนุรักษ๑ปลิงทะเล
และสํงเสริม
กลํุมเกษตรกรในการมีสํวนรํวม (เพาะพันธุ๑ปลิง 
2 กลํุม 20 ราย) งบประมาณ 477,000 บาท
2. ผลิตพันธุ๑สัตว๑น้ าเศรษฐกิจปูทะเล และหอยชักตีน
สํูแหลํงธรรมชาติ จ านวน 5 ล๎านตัว งบประมาณ 
618,500 บาท
3. อนุบาลเตําทะเล เพือ่คืนสํูธรรมชาติ 50,000 ตัว 
ในงานประเพณีอนุรักษ๑เตําทะเลจงัหวดัพังงา 
งบประมาณ 1,491,000 บาท

5       2,586,500         1,968,000        618,500 เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่1 และ 3 เนื่องจาก
เป็นการอนุรักษ๑ฟืน้ฟูพันธุ๑ปลิงขาว และเตําทะเล
ที่ใกล๎จะสูญพันธุ๑ และรักษาความสมดุลของ
ทรัพยากรทางทะเล
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่2 เนื่องจาก
การปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้ าในแหลํงน้ าเปิด เป็นเงิน 
618,500 บาท ขัดกับหลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ.

31 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑คลอง
พังงา ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง
พังงา
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
พังงา

ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณคลองพังงา ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด 
อ.เมืองพังงา
1. กํอสร๎างดาดคอนกรีต ยาว 350 เมตร 
งบประมาณ 7,107,600 บาท
2. น้ าพุพร๎อมระบบไฟใต๎น้ า งบประมาณ 6,106,000
 บาท
3. ปลูกหญ๎า ปลูกต๎นไม๎ งบประมาณ 1,392,100 
บาท
4. ทางเท๎า งบประมาณ 1,953,900 บาท
5. ระบบไฟแสงสวาํง งบประมาณ 976,900 บาท 
6. ปูหินแกรนิตพํนไฟ งบประมาณ 12,463,500 บาท

2 30,000,000 30,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
สถานที่ให๎มีความเหมาะสมตํอการเป็นศูนย๑รวม
ของประชาชน และเป็นสถานที่จดักิจกรรม
ส าคัญของจงัหวดัพังงา

พังงา   21/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

32 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการเชื่อมโยงและเพิม่
มูลคําอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวจงัหวดัพังงาด๎วย 
Application
หนํวยงาน : ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัพังงา

1. จดัประชุมหารือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในจงัหวดั
พังงาเพือ่ก าหนดกรอบข๎อมูลที่จะน าเสนอใน 
Application
2. วเิคราะห๑ประมวลรวบรวมข๎อมูลที่มีอยูใํนปัจจบุัน
 ทั้งสถานที่ทํองเที่ยว สถานประกอบการสปาและ
ธรุกิจเชิงสุขภาพ ร๎านจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับ
การรับรองผลิตภัณฑ๑ชุมชน ร๎านอาหารคุณภาพ 
ภาคการขนสํง แหลํงจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง 
แหลํงสนับสนุนตําง ๆ
3. ส ารวจสถานที่จริงและเก็บข๎อมูลเพิม่เติมเพือ่การ
จดัท าฐานข๎อมูลที่สมบูรณ๑ใน Application
4. ก าหนดโครงสร๎างและกรอบข๎อมูลพร๎อมจดัท า 
Application
5. จดัสัมมนาเสนอข๎อมูลให๎ผ๎ูที่เกี่ยวข๎องให๎ข๎อคิดเห็น
 ข๎อเสนอแนะและสร๎างการมีสํวนรํวม
6. จดัแถลงขําวและน าเสนอ Application

2 2,850,000 2,850,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของสํวนราชการ

33 3. สร๎างเสริมระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎มีประสิทธภิาพ
และสมดุล

โครงการฟืน้ฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังจงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ที่ 6

1. จดัท าปุาเล ชุมชน บ๎านปลา ธนาคารปู เรียนร๎ูวถิี
ชุมชนชายฝ่ังฟืน้ฟูแหลํงปะการัง 6 พืน้ที่
2. จดักิจกรรมจดัการส่ิงเวดล๎อมใต๎ทะเลในแหลํง
ปะการังเทียม 2 คร้ัง 
3.ปักหลักหมุดฟืน้ฟูพืน้ที่ปุาชายเลน 600 ไรํ

5       5,000,000     5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะซ้ าซ๎อนกับโครงการที่ 23

พังงา   22/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

34 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการจดัเจรจาจบัคํูธรุกิจ
การค๎าจงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงานพาณิชย๑
จงัหวดัพังงา

จดัเจรจาด๎านธรุกิจการค๎าผ๎ูประกอบการ/ผลิตภัณฑ๑
ชุมชน/SME /ทํองเที่ยว จ านวน 20 คํูเจราจา

2         440,200        440,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของสํวนราชการ

35 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการสํงเสริมวฒันธรรมยอ๎น
รอยเลําเร่ืองเมืองกราภูงา เพือ่
สํงเสริมการทํองเที่ยวอยาํงยัง่ยนื
หนํวยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัพังงา

1. การแสดงแสง สี เสียง เมืองพังงา
2. นิทรรศการเลําเร่ืองเมืองพังงา
3. การแสดงยอ๎นรอยรัตนโกสินทร๑ สํูเมืองกราภูงา
4. การแสดงวฒันธรรมการแตํงกายบาบ๐า ยาํหยา
5. การแสดงวฒันธรรม 4 ภาค และการละเลํน
พืน้เมือง

2       4,400,000         4,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยวเชิงประวติัศาสตร๑ของจงัหวดัพังงา 
เพิม่รายได๎และจ านวนนักทํองเที่ยวในพืน้ที่

36 4. ยกระดับคุณภาพชีวติที่ดี 
ความมั่นคงปลอดภัย เพือ่สร๎าง
สังคม ให๎มั่นคงและนําอยูํ

โครงการเสริมสร๎างความ
ปลอดภัยกิจกรรมด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แกํเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ในสถานศึกษา
หนํวยงาน : ส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั
พังงา

1. จดัท าโครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบือ้งต๎น และการเอาตัวรอดเมื่อเกิด
อุบัติเหตุทางน้ าเบือ้งต๎น จ านวน 16 รํุนๆ ละ 2 วนั 
ผ๎ูเข๎าอบรมรํุนละ 80 คน รวม 1,280 คน (8 อ าเภอๆ
 ละ 2 โรงเรียน)
2. จดัหาอุปกรณ๑การปูองกันและระงับอัคคีภัย
เบือ้งต๎นและอุปกรณ๑การชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยทาง
น้ าเบือ้งต๎นเพือ่มอบให๎แกํโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ
 จ านวน 16 ชุด

4       3,000,000     3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของสํวนราชการ 
(กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

37 3. สร๎างเสริมระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎มีประสิทธภิาพ
และสมดุล

โครงการสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือขํายภาค
ประชาชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม
หนํวยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจงัหวดัพังงา

1. จดัประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือขําย
อาสาสมัครพิทักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมหมูํบ๎าน (ทสม.) และผ๎ูเกี่ยวข๎องในระดับ
จงัหวดั จ านวน 40 คน เพือ่เตรียมการและ
วางแผนการด าเนินงาน 
2. จดัท าฐานข๎อมูลภาคีเครือขําย 
3. จดัประชุม/อบรม/สัมมนาเครือขํายและสมาชิก
อาสาสมัครพิทักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมหมูํบ๎าน (ทสม.) จงัหวดัพังงา จ านวน 
8 รํุนๆ ละ 100 คน
4. ศึกษาดูงานพืน้ที่ต๎นแบบในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยาํงยัง่ยนื 
จ านวน 1 คร้ัง 120 คน
5. จดักิจกรรมด๎านการอนุรักษ๑และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมในระดับพืน้ที่ 
6. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานละสรุปผล
โครงการ

5       2,651,000     2,651,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

38 3. สร๎างเสริมระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎มีประสิทธภิาพ
และสมดุล

โครงการเพิม่พืน้ที่สีเขียวเพือ่
สร๎างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจงัหวดัพังงา

1. จดัซ้ือกล๎าไม๎ปุาขนาดใหญํ (30-50 ซม.) จ านวน 
99,000 ต๎น และ
ต๎นรวงผ้ึง (ไม๎มงคล) จ านวน 1,000 ต๎น งบประมาณ
 4,165,000 บาท
2. จดัท าเรือนเพาะช ากล๎าไม๎ 1 หลัง งบประมาณ 
200,000 บาท

5       4,365,000     4,365,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของสํวนราชการ
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 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

39 3. สร๎างเสริมระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎มีประสิทธภิาพ
และสมดุล

โครงการกํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎านแบบบาดาลขนาดกลาง 
ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วปุา 
จ.พังงา
หนํวยงาน : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎านแบบบาดาลขนาดกลาง
 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วปุา 1 แหํง

5       3,688,400     3,688,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

40 3. สร๎างเสริมระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎มีประสิทธภิาพ
และสมดุล

โครงการพัฒนาแหลํงกักเก็บน้ า 
นบบางนกหวา๎ ม.2 ต.บางเหรียง 
อ.ทับปุด
หนํวยงาน : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด

ขุดลอกตะกอนอํางกักเก็บน้ า นบบางนกหวา๎ ม.2 
ต.บางเหรียง กวา๎ง 45 เมตร ยาว 150 เมตร พืน้ที่
ไมํน๎อยกวาํ 6,750 ตารางเมตร

5       1,043,000     1,043,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

41 4. ยกระดับคุณภาพชีวติที่ดี 
ความมั่นคงปลอดภัย เพือ่สร๎าง
สังคม ให๎มั่นคงและนําอยูํ

โครงการเสริมสร๎างความ
ปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยวและ
ประชาชนในพืน้ที่อําวพังงาและ
พืน้ที่ทางน้ าจงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั
พังงา

จดัหายานพาหนะกู๎ภัยทางทะเล (jet-ski rescue) 
จ านวน 2 ชุด

4       3,000,000     3,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ๑เพือ่ใช๎ตามภารกิจปกติของหนํวยงาน 
ซ่ึงขัดกับหลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ.
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 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

42 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการสํงเสริมการตลาด และ
เพิม่ประสิทธภิาพการจ าหนําย
ผลผลิตทางการเกษตร ประมง
พืน้บ๎าน และสินค๎า OTOP 
อ.ตะกั่วปุา จงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

กํอสร๎างร๎านค๎าและลานแสดงสินค๎า 2       3,412,000     3,412,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

43 2. สร๎างเสริมระบบการบริหาร
จดัการ ด๎านการเกษตรอยาํง
เป็นระบบและยัง่ยนื

โครงการพัฒนาศูนย๑กลางการ
รวบรวมสินค๎าเกษตรและ
เชื่อมโยง การตลาดชุมชนเพือ่
การทํองเที่ยว (ตลาดประชารัฐ
ริมเล) ม.8 ต.บางมํวง
หนํวยงาน : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

จดัท าร๎านค๎าและลานแสดงสินค๎าพืน้เมือง 2       4,680,000     4,680,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

44 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการสํงเสริมอัตลักษณ๑
ศิลปะการแสดงทางวฒันธรรม 
สํูการทํองเที่ยวอยาํงยัง่ยนื
หนํวยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัพังงา

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต๎นแบบ “โขน” 
จงัหวดัพังงา งบประมาณ 751,000 บาท
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต๎นแบบ “กลองยาว”
 จงัหวดัพังงา งบประมาณ 536,000 บาท
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต๎นแบบ “ดีเกฮูลู” 
จงัหวดัพังงา งบประมาณ 751,000 บาท
4. จดัการแสดงผลงาน อบรมให๎ความร๎ูและ
ฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดง จ านวน 1 คร้ัง ในจงัหวดั
พังงา งบประมาณ 608,000 บาท
5. ประชุมติดตามงาน งบประมาณ 54,000 บาท

2       2,700,000     2,700,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติของสํวนราชการ
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 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

45 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
และสร๎างเสริมสุขภาพในพืน้ที่
เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปุา 
จ.พังงา
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
พังงา และที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

1. กํอสร๎างเส๎นทางเดินเพือ่สุขภาพ (Walkway) 
และปรับปรุงภูมิทัศน๑พืน้ที่ หมูํที่ 6 ต.คึกคัก 
อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา งบประมาณ 3,473,000 บาท
2. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากคลอง 
หมูํที่ 6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา งบประมาณ 
690,700 บาท
3. ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าพร๎อมติดต้ังหม๎อแปลง 
ระยะทาง 1,500 เมตร ซอยปากคลอง หมูํที่ 6 
ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา งบประมาณ 
1,700,000 บาท
4. ติดต้ังระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด (CCTV) 
พร๎อมติดต้ังภายในพืน้ที่ ต าบลคึกคัก (หมูํที่ 1-7) 
จ านวน 84 ชุด และติดต้ังกล๎องตรวจจบัความเร็ว 
จ านวน 6 ชุด งบประมาณ 30,652,400 บาท

2     36,516,100     36,516,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ส่ิงอ านวยความสะดวกให๎กับแหลํงทํองเที่ยว เพือ่
เพิม่ความปลอดภัยให๎กับนักทํองเที่ยวและ
ประชาชน
ข้อสังเกต มีหนังสือท๎องถิ่นมอบอ านาจแล๎ว
CCTV ต๎องด าเนินการตามขั้นตอน เสนอคณะ
กรรมการฯ CCTV

พังงา   27/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

46 3. สร๎างเสริมระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎มีประสิทธภิาพ
และสมดุล

โครงการจา๎งที่ปรึกษาเพือ่จดัท า
แผนแมํบทบริหารจดัการน้ าเสีย
จงัหวดัพังงา
หนํวยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจงัหวดัพังงา

จดัท าแผนแมํบทการจดัการน้ าเสียในพืน้ที่ 5       5,000,000     5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา๎ง
ที่ปรึกษา ซ่ึงขัดกับหลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ.

47 4. ยกระดับคุณภาพชีวติที่ดี 
ความมั่นคงปลอดภัย เพือ่สร๎าง
สังคม ให๎มั่นคงและนําอยูํ

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
ปูองกันปราบปรามปัญหา
ยาเสพติด การค๎ามนุษย๑และ
สกัดกั้นการเคล่ือนยา๎ยบุคคล
ตํางด๎าวเข๎าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา
หนํวยงาน : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

1. จดัต้ังดํานตรวจถาวรบ๎านทับก า ม.4 
ต าบลบางนายสี
2. จดัซ้ือเรือยางอัดลมพร๎อมเคร่ืองยนต๑ 1 ล า
3. ลาดตระเวนเส๎นทางบกและทางน้ าเฝูาระวงัสกัด
กั้น
4. จดัซ้ือรถจกัรยานยนต๑วบิาก

4       1,705,100     1,705,100 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ลักษณะซ้ าซ๎อนกับภารกิจปกติของสํวนราชการ 
(กรมการปกครอง)

48 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว
เกาะคอเขา ซ.พัฒนา 1 
บ๎านทุํงตึก ม.4 ต.เกาะคอเขา 
อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
พังงา และที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

กํอสร๎างถนน คสล.เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวเกาะคอ
เขา ซ.พัฒนา 1 บ๎านทุํงตึก ม.4 ต.เกาะคอเขา 
อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา ระยะทาง 1,310 เมตร

2       5,996,300       5,996,300 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส๎นทางทํองเที่ยวเพือ่อ านวยความสะดวกและ
เพิม่ความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยวและ
ประชาชนในพืน้ที่

พังงา   28/30



 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

49 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว
จราจรแอสฟันท๑คอนกรีต
เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวเกาะคอ
เขา ซ.เกาะผ๎า บ๎านทุํงตึก ม.4 
ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วปุา 
จ.พังงา
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
พังงา และที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

กํอสร๎างถนน คสล.เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวเกาะคอ
เขา ซ.เกาะผ๎า บ๎านทุํงตึก ม.4 ต.เกาะคอเขา 
อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา ระยะทาง 1,720 เมตร

2       3,008,000       3,008,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส๎นทางทํองเที่ยวเพือ่อ านวยความสะดวกและ
เพิม่ความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยวและ
ประชาชนในพืน้ที่

50 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว
เกาะคอเขา ซ.ตกปู บ๎านทุํงตึก 
ม.4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วปุา 
จ.พังงา
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
พังงา และที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

กํอสร๎างถนน คสล.เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว
เกาะคอเขา ซ.ตกปู บ๎านทุํงตึก ม.4 ต.เกาะคอเขา 
อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา ระยะทาง 1,260 เมตร

2       4,869,900       4,869,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส๎นทางทํองเที่ยวเพือ่อ านวยความสะดวกและ
เพิม่ความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยวและ
ประชาชนในพืน้ที่
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 ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา

51 1. สร๎างเสริมคุณภาพการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
อ.ตะกั่วปุา 
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
พังงา และที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วปุา

1. จดัท าหอศิลปวฒันธรรมเมืองตะกั่วปุา (อาคาร
ที่วาํการอ าเภอเกํา)
2. ชุดศิลปะการแสดงโขน-นาฎศิลป์พืน้บ๎านภาคใต๎

2     12,291,500     12,291,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
พืน้ที่ทํองเที่ยว สํงเสริมและอนุรักษ๑เอกลักษณ๑
ด๎านศิลปะและนาฏศิลป์พืน้บ๎านภาคใต๎

52 3. สร๎างเสริมระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎มีประสิทธภิาพ
และสมดุล

โครงการจดัท าแผนแมํบทและ
ผังแมํบทการอนุรักษ๑และพัฒนา
บริเวณเมืองเกําตะกั่วปุา
หนํวยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจงัหวดัพังงา

จา๎งที่ปรึกษาท าแผนแมํบทและผังแมํบทการอนุรักษ๑
และพัฒนาบริเวณเมืองเกําตะกั่วปุา

5       5,000,000     5,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา๎ง
ที่ปรึกษา ซ่ึงขัดกับหลักเกณฑ๑ ก.บ.ภ.

       8,000,000          8,000,000
357,713,300 208,222,000 62,681,800 86,809,500

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

10          18,707,900 1 437,700 2 1,500,000
164,700

11        121,619,200 9 226,422,000 1 522,100
1,500,000

4          11,713,700 -                     -   3 7,597,200
4,050,000

5          72,656,900 -                     -   1              150,000 

          1,800,000 

47       468,841,400 30       224,697,700 10       226,859,700 7        17,284,000 
-           9,000,000 -           9,000,000 -                     -   -                     -   

47 477,841,400 30 233,697,700      10 226,859,700      7 17,284,000       

หมายเหตุ : การจดัสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ .ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวัดตรัง  225,652,800  บาท (รวมงบบริหารงานจงัหวัด)

รวม 4 ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดัแบบบูรณำกำร

รวมทั้งหมด

3 เสริมสร้างความมัน่คงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ

7 23,360,900

4  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม พะยนู
สัตว์ทะเลหายากและพลังงานอยา่งเหมาะสมกบัชุมชน
/พื้นที่และมีความยั่งยนื

6 74,606,900

1 สร้างฐานเศรษฐกจิของจงัหวัดด้านเกษตรกรรมและ
อตุสาหกรรม ที่มัน่คงและยั่งยนื

13 20,810,300

2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอยา่งต่อเนือ่ง

21 350,063,300

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดตรงั
หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

ตรัง



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว
เบายอดม่วงเพือ่รองรับ
การจดทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตรัง

1. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตโดยขยายพืน้ที่ปลูก
ข้าวเบายอดม่วง โดยมีเป้าหมายปรับเปล่ียนพืน้ที่
นาร้าง และปรับเปล่ียนพันธุ์ข้าว เป็นข้าวเบา
ยอดม่วง จ านวน  500 ไร่ (ประมาณ 100 คน) 
พืน้ที่เป้าหมาย อ าเภอห้วยยอด อ าเภอเมืองตรัง 
และอ าเภอนาโยง
2. กิจกรรมพัฒนากลุ่ม/เครือข่าย โดยส่งเสริมให้
มีการจดัต้ังกลุ่ม และจดัท าแผนการพัฒนากลุ่ม 
โดยมีแผนการผลิตการตลาด และสนับสนุนปัจจยั
ให้กลุ่มเพือ่ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาด้าน
การตลาด
3. กิจกรรมติดตามประเมินผล

2 1,500,000 1,385,300        114,700 เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที1่-2 เนื่องจาก
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั 
และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว
ประจ าถิ่นให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ไม่เห็นควรสนันสนุนกิจกรรมที่ 3เนื่องจาก
เป็นการติดตามประเมินผลและเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน สามารถใช้งบบริหาร
จงัหวดัด าเนินการได้ จ านวน 114,700 บาท

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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2 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตแตงโมจงัหวดัตรัง    
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตรัง

1. พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม (อบรมถ่ายทอด
ความรู้เร่ืองการผลิตแตงโมตามหลักวชิาการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 150 ราย) 
2. กิจกรรมตรวจประเมินขอรับรองมาตรฐาน 
GAP โดยส านักงานเกษตรอ าเภอจดัท าข้อมูล
เกษตรเบือ้งต้นและศูนยว์จิยัตรวจรับรองแปลง
เป้าหมาย 150 แปลง 
3. พัฒนากลุ่ม/สถาบันผู้ผลิตแตงโม ให้จดัท า
แผนพัฒนากลุ่มและสนับสนุนปัจจยัการผลิต
เพือ่เพิม่ศักยภาพ เป้าหมาย 3 กลุ่ม
4. จดังานประชาสัมพันธแ์ตงโม จงัหวดัตรัง 1 คร้ัง
กลุ่มเป้าหมายจากพืน้ที่อ าเภอปะเหลียน และ
อ าเภอหาดส าราญ

2 2,000,000 2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการอบรม
ให้ความรู้ในด้านอาชีพและเพิม่ประสิทธภิาพ
ในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้กับจงัหวดั
ข้อสังเกต
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจยั
การผลิต 
1. ปุย๋ 860,000 บาท
2. เมล็ดแตงโม 48,000 บาท
3. รถไถพรวนขนาดเล็ก 270,000 บาท
สงป.จะพิจารณาวงเงินค่าใช้จา่ยที่เหมาะสม
ในขั้นการต้ังงบประมาณ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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3 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวจงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัตรัง

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  (การแข่งขัน
ไตรกีฬา แข่งขันวิ่งตรัง บิกินี่รัน  แข่งขันจกัรยาน
พิชิตเมืองตรัง แข่งขันเรือใบโบราณ
พืน้บ้านสืบสานวถิีบรรพชน คนถิ่นเล)  
7,000,000 บาท
2. กุมภาพันธ ์สีสันแห่งความรัก (เทศกาลววิาห์
ใต้สมุทร 2022 การแข่งขันลูกลม ชมถ้ าเขา
ช้างหาย เรียนรู้วฒันธรรมพืน้บ้านนาหมื่นศรี) 
6,000,000 บาท 
3.ตรังยทุธจกัรอาหารอร่อย(งานอาหาร,จดับูธ) 
3,000,000 บาท
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองเก่า ตรัง (จดังาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังเมืองเก่าทับ
เที่ยง เมืองเก่าห้วยยอด เมืองเก่ากันตัง และเมือง
เก่าท่าข้าม) 1,000,000 บาท
5. เปิดโลกท่องเที่ยว เสน่ห์เมืองตรัง  (ตรัง 
มิวสิคเฟสติวลั ฟังเสียงเพลง บรรเลงชายหาด
เทศกาลของดีบ้านฉัน อาหารทะเลอร่อย และ
วนัอนุรักษ์ หอยตะเภา) 2,000,000 บาท
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากจงัหวดัตรัง  (จดังานท่องเที่ยว
โดยชุมชน จ.ตรัง เพือ่ประชาสัมพันธ์

3 21,000,000 19,500,000     1,500,000 เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที่ 1-6 เนื่องจาก
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั 
และเป็นการจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย
มีผลกระทบระดับจงัหวดั เป็นงานประจ าปีที่
สร้างรายได้ให้แก่จงัหวดั
ปรบัลดกิจกรรมที่ 1 จ านวน 1,000,000 บาท
 เนื่องจากเป็นเงินรางวลัในการจดักิจกรรมโดย
ให้ใช้เงินรางวลัจากค่าสมัครหรือจาก
ภาคเอกชนที่สนับสนุน 
และไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 7 
จ านวน 500,000 บาท เนื่องจากไม่ใช่อ านาจ
หน้าที่ของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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หาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่
ชุมชนท่องเที่ยวในพืน้ที่จงัหวดัตรัง จ านวน 35 
ชุมชน ระยะเวลาการจดังาน 3 วนั) 2,000,000 
บาท
7 .กิจกรรมอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักเที่ยว
เที่ยวทางน้ า (Life guard)) อบรม 2 รุ่นๆละ 25 
คน ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 5 วนั  500,000 
บาท

4 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมอัตลักษณ์
ประจ าถิ่นและความเป็นไทย  
หน่วยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัตรัง

ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมพืน้บ้านในงานฉลอง
รัฐธรรมนูญและงานกาชาดจงัหวดัตรัง
 - การแสดงศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านเวทีกลาง  
จ านวน 60 ชุด
 - กิจกรรมจดังานเดินแบบผ้าไทย ผ้าถิ่น 
 - กิจกรรมจดังานรากวฒันธรรม "ของดีบ้านฉัน"
 - กิจกรรมการแสดงหนังตะลุงและมโนราห์ 
เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 20,000 คน

2 5,142,500      5,142,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการ
ส่งเสริมประเพณีและศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน 
เป็นงานประจ าปีที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
และสร้างรายได้แก่จงัหวดั โดยมีเยาวชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20,000 คน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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5 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวติ
และการศึกษาเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ

โครงการ TO BE NUMBER 
ONE จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัตรัง

1. จดัประชุมคณะท างานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จ านวน 8 คร้ังๆ ละ 40 คนๆละ
160 บาท 51,200 บาท
2. จดัซ้ือนิตยสาร TO BE NUMBER ONE 
แจกจา่ยให้แก่ศูนยเ์พือ่นใจฯของจงัหวดัตรัง 
61,000 บาท
3. จดัประกวด DANCERCISE เพือ่คัดเลือกทีม
ตัวแทนจงัหวดัตรัง 118,000 บาท
4. จดัส่งทีม DANCERCISE จงัหวดัตรัง เข้าร่วม
การประกวดระดับภาคใต้ 276,000 บาท
5. จดัประกวด IDOL เพือ่คัดเลือกทีมตัวแทน
จงัหวดัตรัง 133,000 บาท
6. จดัส่ง IDOL ตัวแทนจงัหวดัตรัง จ านวน 8 คน 
 เข้าร่วมการประกวดระดับภาคใต้ 82,000 บาท
7. จดัการประกวด ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับจงัหวดั เพือ่คัดเลือกชมรมตัวแทน
จงัหวดัตรัง 250,000 บาท
8. จดัส่งจงัหวดั/ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
เข้าร่วมการประกวดระดับภาคใต้ 249,000 บาท
9. จดัส่งจงัหวดั/ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ 480,000 บาท

3 3,670,000 3,670,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการช่วยลด
ปัญหายาเสพติดที่มีความรุนแรงและช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน

ตรัง   5/31



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

10. จดัค่ายพัฒนาสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE 173,600 บาท
11. จดัส่งแกนน าจงัหวดัตรังเข้าร่วมค่าย
ระดับประเทศ 85,000 บาท
12. การประเมินจงัหวดั TO BE NUMBER ONE 
ในพืน้ที่ (จดับูทนิทรรศการและการแสดง) 
135,000 บาท
13. จดัประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
เครือข่ายต่างจงัหวดั 258,400 บาท
14. จดัท าแผนปฎิบัติงานประจ าปี  แผน 3 ปี 
และ Road map ของจงัหวดัและชมรม  
ณ จงัหวดัระนอง  213,800 บาท
15. จดัอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนต าบล 
TO BE NUMBER ONE  แก่แกนน าชมรม 
200,000 บาท
16. จดังานรวมพลคนทูบีเนื่องในวนัต่อต้าน
ยาเสพติด โลกกิจกรรม ประกอบด้วย การเดิน
พาเหรด  การแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน
จดับูทนิทรรศการ 250,000 บาท
17. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและ
ให้ค าปรึกษาเพือ่นที่ประสบปัญหา และระบบส่ง
ต่อ 65,800 บาท

ตรัง   6/31



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

18. สร้างองค์ความรู้แก่คณะท างานระดับต าบล 
ประกอบด้วย จนท.อบต./เทศบาล 
จนท.สาธารณสุข  ครู อาจารย ์ บุคลากร
ของ กศน. สภาเด็กฯ ศูนยพ์ัฒนาครอบครัว และ
ประธานชมรมทูบีระดับต าบล 99,800 บาท
19. ศึกษา วจิยัเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
ด าเนินงานบ าบัดฟืน้ฟูโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (CBTx) 300,000 บาท
20. จดัค่ายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE 
NUMBER ONE  เพือ่พัฒนาศักยภาพเยาวชน 
ค้นหา IDOL ที่เข้าร่วมการประกวดระดับจงัหวดั
 ภาคและประเทศ 189,400 บาท

ตรัง   7/31



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

6 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวติ
และการศึกษาเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ

โครงการช่วยเหลือเร่งด่วน
ผู้ประสบปัญหาทางอาชีพให้มี
งานท าและมีรายได้หลัง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หน่วยงาน : 
1. ส านักงานแรงงานจงัหวดัตรัง
2. ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานตรัง
3. ส านักงานจดัหางานจงัหวดั
ตรัง
4. ส านักงานสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงานจงัหวดัตรัง
5. ส านักงานประกันสังคม
จงัหวดัตรัง

1. ฝึกอบรมทักษะอาชีพเพือ่การมีงานท ารองรับ 
ตลาดแรงงานคืนถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในหลักสูตรที่สร้างรายได้ทันที และหลักสูตร
อาชีพตามความต้องการ อาทิ ธรุกิจการขาย
ออนไลน์ อาชีพบริการตามบ้าน ช่าง
เอนกประสงค์ เป้าหมายจ านวน 10 รุ่นๆละ 20 
คน  รวม 200 คน 1,000,000 บาท
2. ฝึกอบรมความรู้ตลาดนัดแรงงาน Delivery 
เพือ่มุ่งสู่มืออาชีพในยคุดิจตัิลเพือ่ให้เป็น
นักการตลาดมืออาชีพ อาทิ Food Panda 
Lazada เป็นต้น ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร
 ประเภทผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผู้วา่งงานและผู้สนใจ
ทั่วไป เป้าหมาย 4 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 200 คน
 370,000 บาท
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานตามความต้องการของ
สถานประกอบการและแรงงานผู้ถูกเลิกจา้ง  
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ (Up skill/Re skill) 
แรงงานในสถานประกอบการ ผู้ถูกเลิกจา้ง
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและ
บริการ ในหลักสูตรตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ จ านวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 
100 คน 401,900 บาท

3 1,771,900         1,771,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการ
ฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพและให้ความรู้กับ
แรงงานผู้ถูกเลิกจา้งในสถานการณ์การแพร่
ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในปัจจบุัน

ตรัง   8/31



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

7 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการจดัระเบียบและ
พัฒนาระบบการขนส่ง
สาธารณะเพือ่การท่องเที่ยวที่
ยัง่ยนืจงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : ส านักงานขนส่ง
จงัหวดัตรัง

1. จดัอบรมให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพใน
ด้านการให้บริการและให้ความรู้ด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 525,000 บาท
2. จดัท าทะเบียนประวติัของผู้ประกอบการและ
พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท
3. จดัหาหมวกนิรภัย มอบให้แก่ผู้ประกอบการ
รถจกัรยานยนต์สาธารณะที่รับการอบรม จ านวน
 500 ราย 125,000 บาท
4. จดัท าป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารตามรูปแบบที่
ทางราชการก าหนด 100,000 บาท
5. ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจ าทางให้
สอดคล้องกับความต้องการและปริมาณผู้โดยสาร
6. พัฒนาดิจทิัลแพลตฟอร์ม 1 ระบบ 
700,000 บาท
7. ติดต้ังอุปกรณ์ แจง้สถานะเส้นทางการเดินรถ 
GPS Tracking 10 คัน 1,500,000 บาท

2 2,950,000         2,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั โดยการรักษา
ความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับนักท่องเที่ยว
และผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
ข้อสังเกต
การซ้ือหมวกกันน็อคและการติดต้ัง GPS 
ให้เอกชน สงป.จะพิจารณาวงเงินค่าใช้จา่ยที่
เหมาะสมในขั้นการต้ังงบประมาณ

ตรัง   9/31



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

8 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

การพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากภูมิ
ปัญญาอาหารจนีเพือ่เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ    
หน่วยงาน : 
  - ส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวดัตรัง เป็นหน่วย
ด าเนินการหลัก
 - หาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
 วทิยาเขตตรัง เป็นหน่วย
ด าเนินการร่วม
  - ส านักงานอุตสาหกรรม
จงัหวดัตรัง , ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัตรังและ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
ตรังเป็นหน่วยงานสนับสนุน

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ในชุมชน
2. พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์
อาหารจนีท้องถิ่น
3. ประชุมยอ่ยแลกเปล่ียนการพัฒนาบรรจภุัณฑ์ 
สถานที่ด าเนินการ อ าเภอห้วยยอด อ าเภอนาโยง
 อ าเภอกันตัง

2 3,000,000         3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั 
เป็นการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาสินค้า
ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาอาหารจนีเพือ่เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจและมีความพร้อมในการ
ด าเนินกิจกรรม

9 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมนวตักรรมส่ิง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical indication: 
GI) จงัหวดัตรัง          
หน่วยงาน : ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัตรัง

1. กิจกรรมคัดเลือกจดัอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การท าการตลาดสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แก่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 120 ราย ระยะเวลา 1 วนั
 200,000 บาท
2. กิจกรรมจา้งเหมาด าเนินการขอขึ้นทะเบียน
เป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 
สินค้าและขออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ส าหรับ
สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์แล้ว จ านวนไม่น้อยกวา่ 15 ราย 
1,300,000 บาท

2 1,500,000         1,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัเป็นการพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 จ านวน 120 ราย
ข้อสังเกต
โครงการมีลักษณะเหมือนกับงบกลุ่มจงัหวดั 
แต่สินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่างกัน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

10 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนแบบบูรณาการเชิง
สร้างสรรค์อยา่งยัง่ยนื
หน่วยงาน :   
  - ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวดัตรัง  เป็นหน่วย
ด าเนินการหลัก  
  - มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิัยวทิยาเขตตรัง
 เป็นหน่วยด าเนินการร่วม

1. อบรมเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจดัการแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 1,000,000 บาท
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  
จ านวน 150 คน และบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
จ านวน 30 คน 500,000 บาท

2       1,500,000         1,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการ
ท่องเที่ยว จ านวน 180 คน

11 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมและ
การพัฒนาสินค้ากุ้งทะเล
จากการเพาะเล้ียงจงัหวดัตรัง  
(Extension and 
Development of Shrimp 
culture in Trang Province)
    หน่วยงาน : ส านักงาน
ประมงจงัหวดัตรัง/ศูนยว์จิยั
และพัฒนาประมงชายฝ่ังตรัง

1. ขยายเครือข่ายผลิตจลิุนทรียน์้ า ปม. 1 ชนิดน้ า
เพือ่การเล้ียงกุ้งทะเล จ านวน 5 แห่ง 3,300,000
 บาท
2. การแปรรูปกุ้งทะเลจากการ เพาะเล้ียง 
เพือ่ส่งเสริมการขาย ภายในประเทศ 200,000 
บาท
กิจกรรมยอ่ย
 - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปกุ้งทะเล
เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าและการบรรจหุีบห่อ 
 - ส่งเสริมการพัฒนาการตลาดเร่ืองการบรรจุ
หีบห่อ  
 - สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การแปรรูปเบือ้งต้น

2 ย         3,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการอบรม
ให้ความรู้ ส่งเสริมการผลิตกุ้งทะเล 
เพิม่รายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกต
รายการสนับสนุนสารเคมี  วสัดุอุปกรณ์  
เพือ่ผลิตจลิุนทรียน์้ าในห้องปฏิบัติการ และ
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การแปรรูป
สงป.จะพิจารณาวงเงินค่าใช้จา่ยที่เหมาะสม
ในขั้นการต้ังงบประมาณ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

12 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลผลิตด้านปศุสัตวเ์พือ่เพิม่
รายได้ พัฒนาการผลิตโคขุน
พรีเมียม ประเภทไขมันแทรก
ในเนื้อสูง (Premium Beef)   
 หน่วยงาน : ส านักงาน
ปศุสัตวจ์งัหวดัตรัง

1. กิจกรรมจดัท าแปลงหญ้า พร้อมร้ัวพืน้ที่ 10 ไร่
 ต.ท่าง้ิว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 85,600 บาท
2. กิจกรรมจดัท าแปลงหญ้า พร้อมร้ัว  พืน้ที่ 
50 ไร่ ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 676,000 บาท
3. กิจกรรมการสร้างคอกรวม วงเงิน 5,381,000
 บาท พืน้ที่ด าเนินการ ม.4 ต.ท่าง้ิว อ.ห้วยยอด  

2       6,142,600         6,142,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและเป็นการ
ยกระดับฟาร์มสัตวเ์ล้ียงให้มีระบบการป้องกัน
โรค ช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารและสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรเพิม่มากขึ้น มีความ
พร้อมในการด าเนินการและพืน้ที่เป็นที่ของ
สาธารณะประโยชน์ โดยวสิาหกิจโคขุนฝ่ังอัน
ดามันส่วนใหญ่ต้ังอยูใ่นจงัหวดัตรังและฝ่ังอ่าว
ไทยส่วนใหญ่ต้ังอยูใ่นจงัหวดัพัทลุง

13 4. บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม พะยนู สัตวท์ะเล
หายากและพลังงานอยา่ง
เหมาะสมกับชุมชน/พืน้ที่ 
และมีความยัง่ยนื

โครงการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ไม้เทพทาโร
เพือ่ชุมชน ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ) จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : มทร.ศรีวชิัยวทิยา
เขตตรังและส านักงานจงัหวดั
ตรัง

1. การบริหารจดัการศูนยป์ระสานงานโครงการ 
อพ.สธ. จงัหวดัตรัง 954,000 บาท
2. การส ารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับไม้เทพทาโร ในพืน้ที่อ าเภอ
ห้วยยอด จงัหวดัตรัง 151,100 บาท
3. การเพาะช าต้นกล้าไม้เทพทาโร 109,000บาท
4. การท าชาจากไม้เทพทาโร 194,000บาท
5. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การท าชาจากไม้
เทพทาโร 260,600บาท
6. การจดันิทรรศการการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ไม้เทพทาโร 576,200บาท
7. การประชาสัมพันธแ์ละส่ือไม้เทพทาโร 
300,000 บาท

5       2,544,900         2,544,900 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริเป็นการอบรมให้
ความรู้ อนุรักษ์ไม้เทพทาโร และส่งเสริมอาชีพ
 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 80 คน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

14 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานเพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสวา่งแหล่งท่องเที่ยว
ท่าเทียบเรือบ้านตะเสะ ต าบล
ตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ 
จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือ
บ้านตะเสะ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ 
จงัหวดัตรัง บริเวณทางเชื่อมสู่ท่าเทียบเรือบ้าน
ตะเสะและชุมชนบ้านตะเสะ

2 37,100,000 37,100,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวใช้บริการจ านวนมาก 
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน และ
แบบ ปร4 ปร5 ครบ
โครงกำรด ำเนินกำรในพ้ืนทีข่อง อปท 
มีหนังสือยืนยัน

15 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง
ทางหลวงในทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนควบคุม 
1204 ตอน ตรัง – เขาพับผ้า 
ระหวา่ง กม.1128+000 – กม.
 1133+300 (เป็นตอนๆ) 
ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง 
จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงตรัง

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งทางหลวงในทางหลวง
หมายเลข 4  ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง – 
เขาพับผ้า ระหวา่ง กม.1128+000 – กม. 
1133+300 (เป็นตอนๆ) ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง
 จงัหวดัตรัง

2 12,000,000       12,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัเป็นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวใช้บริการจ านวนมาก 
และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้หลายแห่ง
 **มีแบบ ปร4 ปร5 ครบ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

16 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว 
หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะลิบง 
อ าเภอกันตัง จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : 
1. ส านักงานโยธาธกิารและผัง
เมืองจงัหวดัตรัง 
2. เขตห้ามล่าสัตวป์่าหมู่เกาะ
ลิบง

ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จงัหวดัตรัง

2 9,100,000         9,100,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน อ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการสัญจร
ไปมาของนักท่องเที่ยว และป้องกันการเกิด
อุทกภัย
**มีแบบรปูรำยกำรและแบบ ปร4 ปร5 ครบ

17 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการบูรณะโบราณสถาน
ตามรอยเสด็จประพาสน้ าตก
กะช่องเพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเรียนรู้ศึกษา
ธรรมชาติและการเรียนรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ในพืน้ที่เขต
รักษาพันธุ์สัตวป์่าเขาบรรทัด
หน่วยงาน : 
  - ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัตรัง เป็น
หน่วยด าเนินการหลัก 
  - สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง 
จงัหวดัตรัง , เขตรักษาพันธุ์
สัตวป์่าเขาบรรทัด และอ าเภอ
นาโยง เป็นหน่วยด าเนินการ
ร่วม

1. บูรณะซ่อมแซมพลับพลาธารหทัยส าราญ
2. บูรณะซ่อมแซมต าหนักโปร่งฤทัย
3. ก่อสร้างสวนศึกษาธรรมชาติ จ านวน 2 แห่ง

2       7,954,000       7,954,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและเป็น
การพัฒนาเพือ่ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่
ข้อสังเกต
รอหนังสืออนุญาติให้ใช้พืน้ที่และอนุญาตให้
ท าการบูรณะด าเนินการโดยกรมศิลปากร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

18 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนที่ยัง่ยนืและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน
จงัหวดัตรัง 
หน่วยงาน : ส านักงาน
พลังงานจงัหวดัตรัง

1. ส่งเสริมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด 
2×2 เมตร จ านวน 10 กลุ่มๆละ 2 ตู้ งบประมาณ
 500,000 บาท
2. ส่งเสริมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
แบบเคล่ือนที่ขนาด 1 kW จ านวน 5 ระบบ 
995,000 บาท

5 1,495,000         1,495,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ซ่ึงเป็นการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยพีลังงานทดแทน 
ช่วยลดค่าใช้จา่ยด้านพลังงานและเพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น

19 4. บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม พะยนู    สัตว์
ทะเลหายากและพลังงานอยา่ง
เหมาะสมกับชุมชน/พืน้ที่ 
และมีความยัง่ยนื

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้ าตรังพร้อม
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ 
บ้านปากหมัน ต าบล
หนองตรุด อ าเภอเมืองตรัง 
จงัหวดัตรัง 
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
ตรัง

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าตรังพร้อม
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ บ้านปากหมัน ต าบลหนอง
ตรุดอ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 
ความยาว 200 เมตร

5      20,000,000       20,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตล่ิงเพือ่
ป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน และแบบ 
ปร4 ปร5 ครบ

20 4. บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม พะยนู สัตวท์ะเล
หายากและพลังงานอยา่ง
เหมาะสมกับชุมชน/พืน้ที่ 
และมีความยัง่ยนื

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้ าตรังพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หมู่ที่ 6 ต าบลบางรัก อ าเภอ
เมืองตรัง จงัหวดัตรัง 
หน่วยงาน: ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
ตรัง

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าตรัง
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6 ต าบลบางรัก 
อ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง ความยาว 200 เมตร

5      20,000,000       20,000,000 เห็นควรสนับสนุนเนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตล่ิงเพือ่
ป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน และแบบ 
ปร4 ปร5 ครบ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

21 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการเพิม่มาตรฐานด้าน
รักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
หาดเจา้ไหม ปรับปรุง
ผิวจราจรและภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวหาดหยงหลิง 
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง 
จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

ปรับปรุงผิวจราจรและภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวหาดหยงหลิง ต าบลเกาะลิบง 
อ าเภอกันตัง จงัหวดัตรัง ความยาว 380 เมตร

2 27,000,000 27,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอ านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สัญจร
ไปมา 
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน และแบบ 
ปร4 ปร5 ครบ

22 2. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้ให้
เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการปรับปรุงส่ิงอ านวย
ความสะดวกขั้นพืน้ฐาน
สถานที่ท่องเที่ยวและชุมชน 
ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
หน่วยงาน : 
   - ส านักงานโยธาธกิารและ
ผังเมืองจงัหวดัตรังเป็นหน่วย
ด าเนินการหลัก  
   - อ าเภอสิเกา เป็นหน่วย
ด าเนินการร่วม

ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพืน้ฐาน
สถานที่ท่องเที่ยวและชุมชน ต.เขาไม้แก้ว 
อ.สิเกา จ.ตรัง
1. ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด  CCTV จ านวน 
9  หมู่บ้าน 85 ตัว 5,589,500 บาท
2. งานติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  (Free 
Internet) ไร้สาย ส าหรับประชาชน จ านวน  
9  หมู่บ้าน 6,109,300 บาท
3. งานติดต้ังระบบหอกระจายข่าวไร้สายประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน 2,539,200 บาท

2 14,238,000 14,238,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั และเป็นการ
อ านวยความสะดวก และเพิม่ความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยวผู้สัญจรไปมา
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน มีแบบ ปร4 
ปร5 และแบบรปูรำยกำรครบ
ข้อสังเกต
CCTV ต้องผ่ำนคณะกรรมกำรฯ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

23 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวติ
และการศึกษาเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ

โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยและความ
เข้มแข็งของชุมชนจงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดัตรัง

1. รอมฎอมสัมพันธ ์540,000บาท
2. รณรงค์ประชาสัมพันธต่์อต้านยาเสพติด 
230,000 บาท
3. เพิม่ประสิทธภิาพในการตรวจคัดกรอง
เพือ่ค้นหาผู้เสพยาเสพติด โดยการจดัหาชุด
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ เพือ่น าเข้ารับ
การบ าบัดฟืน้ฟูสมรรถภาพ 350,000 บาท

3       1,120,000     1,120,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน

24 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แฟชั่นตรังร่วมสมัยสู่สากล
หน่วยงาน: ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง

1. สัมมนาพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายในพืน้ที่จงัหวดัตรัง
 ด้านการผสมประสานผลิตภัณฑ์ (co – design) 
เพือ่ตอบสนองความต้องการตลาดสากล จ านวน 
60 คน 106,500 บาท
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพืน้ถิ่นตรังร่วมสมัยที่
เป็น Best Practice จ านวน 4 ชุด 400,000 บาท
3. สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเร่ืองการ
ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ จ านวน 30 คน 
38,000 บาท
4. สัมมนาเผยแพร่ผลงาน พร้อมแถลงข่าว
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพืน้ถิ่นตรังสู่สากล”
350,000 บาท

2          895,000           895,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั และเป็นการ
อบรมด้านอาชีพเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรง
กับความต้องการของตลาด เพือ่เพิม่ช่องทาง
การตลาดและเพิม่รายได้
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

25 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวเพือ่สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี “เสน่ห์เมือง
ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวติที่ดี
และยัง่ยนื”
หน่วยงาน : ส านักงาน
ประชาสัมพันธจ์งัหวดัตรัง

1. ผลิตคลิปวดีิโอส้ันส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์
เมืองตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวติที่ดีและยัง่ยนื 
100,000 บาท
2. เผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์
เมืองตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวติที่ดีและยัง่ยนื 
ผ่านจอ LED 32,100 บาท
3. ผลิตอินโฟกราฟฟิกส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์
เมืองตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวติที่ดีและยัง่ยนื 
20,000 บาท
4. ผลิตและเผยแพร่รายการวทิยสุ่งเสริม
การท่องเที่ยวผ่านส่ือวทิยทุ้องถิ่น 60,000 บาท
5. ถ่ายทอดเสียงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่านส่ือ

2          522,100        522,100 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน

26 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวติ
และการศึกษาเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ

โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ
รัษฎานุประดิษฐ์
หน่วยงาน: ส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1

1. ก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วมชาย  จ านวน 1 หลัง 
 628,000 บาท
2. ก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วมหญิง จ านวน 1 หลัง 
720,000 บาท
3. ก่อสร้างโรงอาบน้ า  2 หลัง 1,044,000 บาท
4. ปรับปรุงระบบระบายอากาศ และระบบ
แสงสวา่ง อาคารเอนกประสงค์ชั้นที่ 2 
174,000 บาท

3       2,566,000     2,566,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธกิาร และ
เป็นการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ราชการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

27 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวติ
และการศึกษาเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ

โครงการขนมเค้ก,ขนมเปีย๊ะ
ตรังมีปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
แสดงฉลากโภชนาการ     
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัตรัง

1. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตขนมเค้ก,ขนมเปีย๊ะ 
66,800 บาท
2. ตรวจวเิคราะห์ทางห้อง ปฏิบัติการและจดัท า
ฉลากโภชนาการ  505,000 บาท

3          571,800           571,800 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั และเป็นการ
พัฒนาเพิม่ศักยภาพในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้มีฉลากโภชนาการ จ านวน 30 ตัวอยา่ง 
ให้กับผู้ประกอบการ

28 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการอบรมทักษะ
การเพาะเล้ียงและการแปรรูป
สาหร่ายพวงองุ่นแบบครบ
วงจรเพือ่สร้างอาชีพทางเลือก
ให้กับชุมชนชายฝ่ังจงัหวดัตรัง 
หน่วยงาน :  
  - ส านักงานประมงจงัหวดั
ตรัง เป็นหน่วยด าเนินการหลัก
   - มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิัย เป็นหน่วย
ด าเนินการร่วม

1. การอบรมให้ความรู้ทักษะการเล้ียงสาหร่าย
พวงองุ่น  งบประมาณ 3000,000 บาท      
2. การอบรมทักษะการแปรรูปและการยดึ
ระยะเวลาการเก็บรักษาสาหร่ายพวงองุ่น 
งบประมาณ 200,000 บาท

2          500,000           500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั 
เป็นการจดัการอบรมให้ความรู้ เพิม่ทักษะ
ด้านอาชีพ และช่วยเพิม่รายได้ให้กับ
ชาวประมงผู้เพาะเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

29 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมการท าบรรจุ
ภัณฑ์จากวสัดุ ธรรมชาติ
ทดแทนการใช้จานชามจาก
โฟมและพลาสติก ฝึกสาธติ
การใช้เคร่ืองและวธิกีารท า
ภาชนะจากวสัดุธรรมชาติ
หน่วยงาน : ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง

1. ซ้ือเคร่ืองจกัรเคร่ืองขึ้นรูปภาชนะจากวสัดุ
ธรรมชาติ จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 150,000 บาท 
เป็นเงิน 300,000 บาท
2 .ซ้ือโมลขึ้นรูป 2 ชุดๆ ละ 2 โมล (รวม 4 โมล) 
โมลๆละ 28,000 เป็นเงิน 112,000 บาท 

2          437,700          437,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการช่วยลด
การเกิดมลพิษและปริมาณขยะในชุมชน และ
น าไปสู่การสร้างงานให้เกษตรกรและสร้าง
รายได้ให้แก่ SME ในพืน้ที่
**ครภุัณฑ์รอใบเสนอรำคำ

30 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมการเพาะ
ขยายพันธุ์สะตอพันธุ์ตรัง    
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตรัง

1. คัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรที่สนใจเข้าร่วม
โครงการเป็นแหล่งผลิตกิ่งตาและแปลงขยายพันธุ์
สะตอ โดยมีพืน้ที่อยา่งน้อย 2 งาน จดัอบรมให้
ความรู้ในการเพาะขยายพันธุ์สะตอ เป้าหมาย 5 
ราย/กลุ่ม
2. สนับสนุนปัจจยัการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์
สะตอตรัง 1 ราย/กลุ่มๆละ 100 ต้น สนับสนุน
ปัจจยัการผลิต ในการบ ารุงรักษาแปลงกิ่งตาและ
การเพาะขยาย
3. ประชาสัมพันธแ์หล่งผลิต พร้อมทั้งออกใบรอง
พันธุ์ เพือ่ความมั่นใจของเกษตรกร
4. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ

2          250,000           200,000         50,000 เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 2และ 3 
เนื่องจากสอดคล้องกับยทุธศาสตร์
การพัฒนาจงัหวดั เป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรจดัท าแปลงกิ่งตาและขยายพันธุ์
เพือ่ให้สามารถกระจายพันธุ์ได้รวดเร็วขึ้น
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 4 เนื่องจาก
เป็นการติดตามประเมินผลของโครงการ 
จ านวน 50,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

31 4. บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม พะยนู สัตวท์ะเล
หายากและพลังงานอยา่ง
เหมาะสมกับชุมชน/พืน้ที่ 
และมีความยัง่ยนื

โครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังจงัหวดัตรัง  
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่ 7

1. กิจกรรมติดต้ังทุ่นผูกเรือเพือ่การอนุรักษ์ 
480,000 บาท
2. กิจกรรมการจดัสร้างบ้านปลา โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนชายฝ่ัง 400,000 บาท
3. กิจกรรมการเพิม่พันธุ์สัตวน์้ าสู่แหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 400,000 บาท
4. กิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล 
600,000 บาท
5. กิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง 150,000 บาท
6. กิจกรรมด าน้ าเก็บขยะทะเล แนวปะการังหรือ
บริเวณปะการังเทียม 800,000 บาท
7. กิจกรรมอบรมด าน้ าอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 600,000 บาท
8. กิจกรรมเพิม่ฐานทรัพยากรสัตวน์้ าที่มี
ความส าคัญต่อระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ 
(ปะการังเทียม) 20,000,000 บาท
9. กิจกรรมปลูกและฟืน้ฟูแหล่งหญ้าทะเล
เพือ่เป็นอาหารของพะยนู หญ้าทะเล จ านวน 
20,000 ต้น 400,000 บาท
10. กิจกรรมลาดตระเวน คุ้มครอง เฝ้าระวงั 
พะยนู และแหล่งที่อยูอ่าศัยของพะยนู 
พืน้ที่จงัหวดัตรัง 2,000,000 บาท

5      27,130,000       25,330,000     1,800,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณ
ขยะในชุมชนและชายฝ่ัง สร้างจติส านึกให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 3 6 และ 7 
จ านวน 1,800,000 บาท เนื่องจากเป็น
ภารกิจปกติของส่วนราชการ และ
ขัดหลักเกณฑ์ ก.บ.ภ. (ไม่ให้โครงการล าดับที่ 
43 ของอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

11. กิจกรรมฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพอาสาสมัครใน
การปฏิบัติงานลาดตระเวนคุ้มครองเฝ้าระวงั 
และช่วยชีวติพะยนู 300,000 บาท
12. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ชุมชนในการเฝ้าระวงัร่วมกับหน่วยงานใน พืน้ที่
แหล่งอาศัยของพะยนูและแนวชายฝ่ังจงัหวดัตรัง
 300,000 บาท
13. ประชุมเพือ่จดัท าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์
พะยนูและหญ้าทะเลในระดับพืน้ที่ 200,000 บาท
14. กิจกรรมปรับเปล่ียนและลดการใช้เคร่ืองมือ
ประมงที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบกับ
พะยนูในพืน้ที่แหล่งอาศัยพะยนูจงัหวดัตรัง  
500,000 บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

32 3. เสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวติ
และการศึกษาเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ

โครงการต าบลต้นแบบ
เพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ด้านสังคมจงัหวดัตรัง
หน่วยงาน: ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวดัตรัง

1. จดัอบรมเสริมสร้างกระบวนการเสริมสร้าง
ครอบครัวเปีย่มสุข จ านวน 100 คน งบประมาณ
 1,500,000 บาท
2. จดัประชุมวเิคราะห์สภาพปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมาย เพือ่จดัท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ
กลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่ต าบลต้นแบบเพือ่การ
พัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี และยัง่ยนื งบประมาณ 
2,300,000 บาท
3. ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายคุนพิการ
 และผู้อยูใ่นสภาวะยากล าบาก โดยจดัการอบรม
ให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายแุละคนพิการ 
งบประมาณ 3,400,000 บาท
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุและคนพิการจงัหวดัตรัง โดยการจดั
อบรมและฝึกทักษะชีวติการงานของเด็กและ
เยาวชนในสถานประกอบการ งบประมาณ 
2,300,000 บาท
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมแบบบูรณาการเชื่อมโยงระหวา่ง
หน่วยงาน งบประมาณ 250,000บาท

3       9,750,000         5,700,000     4,050,000 เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 3 และ 4 
เนื่องจากสอดคล้องกับยทุธศาสตร์
การพัฒนาจงัหวดั เป็นการส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายแุละผู้พิการที่อยูใ่น
สภาวะยากล าบาก
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 2 และ 5 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพและ
การติดตามประเมินผล ซ่ึงยงัไม่ใช่ปัญหา
เร่งด่วนในจงัหวดัและเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

33 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการปรับปรุงลานจอดรถ
ท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
หลังคาทางเดินเท้า ม.3 บ้าน
ควนตุ้งกู ต าบลบางสัก อ าเภอ
กันตัง จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน :
   - ส านักงานโยธาธกิารและ
ผังเมืองจงัหวดัตรังเป็นหน่วย
ด าเนินการหลัก  
   - อ าเภอกันตัง เป็นหน่วย
ด าเนินการร่วม

ปรับปรุงลานจอดรถท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
หลังคาทางเดินเท้า ม.3 บ้านควนตุ้งกู ต าบลบาง
สัก อ าเภอกันตัง จงัหวดัตรัง

2       1,326,700         1,326,700 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวผู้สัญจร
ไปมา
**รอหนังสือยืนยันจำก อปท

34 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมและ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยพีลังงาน
แสงอาทิตยแ์ละนวตักรรมการ
จดัการพลังงาน เพือ่ลดการใช้
พลังงานในพืน้ที่เกษตรกรรม
อยา่งอัจฉริยะส าหรับ
เกษตรกรจงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : คณะ
วศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยศีรีวชิัย วทิยาเขต
ตรัง

1. จดัซ้ือวสัดุท าฟาร์มเกษตรต้นแบบส าหรับใช้
ทดลองปฏิบัติการจริง 1 ไร่ 
2. จดัซ้ือชุดระบบเซลล์แสงอาทิตยแ์ละชุดระบบ
การจดัพลังงานจ านวน 90 ชุด งบประมาณ 
890,200 บาท
3. จดัอบรมทั้งหมด 6 คร้ัง คร้ังละ 15 คน 
ระยะเวลา 2 วนั/คร้ัง งบประมาณ 100,800 บาท

2       1,000,000     1,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมีลักษณะเป็น
งานวจิยัของมหาวทิยาลัยและเน้นในเร่ืองของ
การจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

35 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการเพิม่มาตรฐาน
ด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งแหล่งท่องเที่ยว
เกาะมุก ต าบลเกาะลิบง
อ าเภอกันตัง จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งแหล่งท่องเที่ยวเกาะมุก 
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จงัหวดัตรัง

2      19,500,000      19,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวใช้บริการจ านวนมาก
เป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน 
แบบ ปร4 ปร5 ครบ 
รอแบบรปูรำยกำร

36 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางเพือ่สนับสนุนการขนส่งโล
จสิติกส์ปรับปรุงผิวจราจร 
สายบ้านโคกยาง – บ้านควน
ธานี  ต าบลโคกยางอ าเภอ
กันตัง  จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

ปรับปรุงผิวจราจรสายบ้านโคกยาง – 
บ้านควนธานี  ต าบลโคกยาง อ าเภอกันตัง  
จงัหวดัตรัง

2      29,000,000      29,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
เส้นทางที่เชื่อมการเดินทางระหวา่งอ าเภอ 
และรองรับปริมาณการจราจรที่มีความ
หนาแน่นและการเกิดอุบัติเหตุ
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน 
รอแบบ ปร4 ปร5 และแบบรปูรำยกำร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

37 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการขยายสะพาน
คลองสิเกา สายตรัง – สิเกา –
 ควนกุน ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิ
เกา จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : 
 - ส านักงานโยธาธกิารและผัง
เมืองจงัหวดัตรังเป็นหน่วย
ด าเนินการหลัก  
   - อ าเภอสิเกา เป็นหน่วย
ด าเนินการร่วม

ขยายสะพานคลองสิเกา สายตรัง – สิเกา – ควน
กุน ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  

2 3,000,000         3,000,000 เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั รวมทั้งเป็นการ
เพิม่ความสะดวกในการเดินทางและ
ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น
ให้ผู้สัญจรในพืน้ที่
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน มีแบบ ปร4 
ปร5 และแบบรปูรำยกำร ครบ

38 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน   ติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะทางเชื่อม
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมือง
เก่าท่าข้าม แหลมหยงสตาร์ 
ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะเหลียน
 จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน: แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะทางเชื่อม
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าท่าข้าม 
แหลมหยงสตาร์ ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะเหลียน 
จงัหวดัตรัง

2      32,000,000      32,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอ านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สัญจร
ไปมา
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน มีแบบ ปร4 
ปร5 และแบบรปูรำยกำร ครบ

ตรัง   26/31



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

39 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการจดัต้ังศูนยถ์่ายทอด
เทคโนโลยแีละจดัฝึกอบรม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : 
1. ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัตรัง 
2. การยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.)
3. สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
(สกย.)
4. ส านักงานพัฒนาชุมชน
5. ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั
6. ม.สงขลานครินทร์
7. อุตสาหกรรมจงัหวดัและ
สภาอุตสาหกรรม

1. พัฒนาศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา พร้อมติดต้ังครุภัณฑ์ 
งบประมาณ390,000 บาท
2. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการจดัต้ังกลุ่มอาชีพ
 (MOU) งบประมาณ 60,000 บาท
3. จดัอบรมสอนและสาธติการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากยางพารา จ านวนผู้เข้ารับการอบนมรุ่นละ 
25 คน จ านวน 10 รุ่น งบประมาณ 640,000 บาท

2       1,090,000         1,090,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการจดั
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านอาชีพให้กับ
เกษตรกร ซ่ึงจงัหวดัตรังเป็นถิ่นก าเนิดของ
ยางพาราท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

40 3. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนาคุณภาพชีวติและ
การศึกษาเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นวตักรรม เทคโนโลย ี
ส่ิงประดิษฐ์และงานวจิยัของ
คนรุ่นใหม่จงัหวดัตรัง เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวติที่ดีและ
ยัง่ยนื   
หน่วยงาน : อาชีวศึกษา
จงัหวดัตรัง

1. สนทนากลุ่ม (Focus Group) 9 กลุ่ม
คลัสเตอร์นวตักรรม เทคโนโลย ีส่ิงประดิษฐ์ 
งานวจิยัเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติ 369,200 บาท
2. ลงพืน้ที่ ส ารวจ ศึกษา เก็บข้อมูล 9 กลุ่ม
คลัสเตอร์  583,600 บาท
3. การสร้างและพัฒนานวตักรรม เทคโนโลย ี
ส่ิงประดิษฐ์ งานวจิยัเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติ 
2,599,200 บาท
4. การประเมินและติดตามผล 359,200 บาท

3       3,911,200     3,911,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
เป็นงานวจิยัของมหาวทิยาลัย และ
เป็นกิจกรรมที่สามารถชะลอการด าเนินการได้
โดยไม่ส่งผลกระทบในการบริหารงบของจงัหวดั

41 4. บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม พะยนู สัตวท์ะเล
หายากและพลังงานอยา่ง
เหมาะสมกับชุมชน/พืน้ที่ 
และมีความยัง่ยนื

โครงการป่าในเมือง 
คลองปลักเบน บ้านโคกออก 
หมู่ที่ 8 ต าบลหาดส าราญ 
อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรัง 
หน่วยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่ 7

1. กิจกรรมก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน 2,510,200  บาท
2. กิจกรรม ก่อสร้างศาลาศูนยก์ารเรียนรู้ /
พักผ่อน ป่าชายเลนพร้อมท่าเทียบเรือ  
1,524,900  บาท
3. กิจกรรมก่อสร้างหอชมเรือนยอดไม้ป่าชายเลน
  418,900 บาท
4. กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ า  328,000 
บาท

5       4,782,000         4,782,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน และปลูกฝังสร้างจติส านึกให้
ประชาชนในชุมชนช่วยกันป้องกัน ดูแลรักษา
ป่าชายเลน
** มีแบบ ปร4 ปร5 และแบบรปูรำยกำร 
ครบ

42 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จงัหวดัด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยัง่ยนื

โครงการมหกรรมเกษตร
อินทรียจ์งัหวดัตรัง
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดิน
ตรัง

จดังานแสดงสินค้าเกษตรอินทรียจ์งัหวดัตรัง 2          500,000        500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจ
ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ควรเป็น
ส านักงานเกษตรจงัหวดัเป็นหน่วยด าเนินการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

43 4. บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม พะยนู สัตวท์ะเล
หายากและพลังงานอยา่ง
เหมาะสมกับชุมชน/พืน้ที่ 
และมีความยัง่ยนื

โครงการขยายพืน้ที่ปลูกหญ้า
ทะเล เพือ่เพิม่แหล่งอาหาร
แก่พะยนูบริเวณอ่าวขามและ
บริเวณเขาแบนะ อุทยาน
หาดเจา้ไหม จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : อุทยานแห่งชาติ
หาดเจา้ไหม จงัหวดัตรัง

1. กิจกรรมส ารวจพืน้ที่ที่จะปลูกหญ้าทะเล และ
แนวเขตติดต้ังทุ่นไข่ปลาเพือ่เป็นแนวอนุรักษ์
2. กิจกรรมจดัซ้ือกล้าหญ้าทะเล
3. กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล จ านวน 13,000 ต้น

5 150,000        150,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมี
ความซ้ าซ้อนกับโครงการล าดับที่ 31 ซ่ึงมี
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ 7 
เป็นหน่วยด าเนินการและมีรายละเอียดการ
ด าเนินโครงการที่ครอบคลุมมากกวา่

44 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน  ติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสวา่งแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานวดัเขาแก้ว 
เชื่อมถนนสายทางหลวงชนบท
สาย ตง.4020 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4046 – 
บ้านหนองคล้า ต าบลนาเมือง
เพชร อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน
วดัเขาแก้ว เชื่อมถนนสายทางหลวงชนบท สาย 
ตง.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 – บ้าน
หนองคล้า ต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา 
จงัหวดัตรัง

2 25,200,000      25,200,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวใช้บริการจ านวนมาก
เป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน แบบ ปร4 
ปร5 และแบบรปูรำยกำร ครบ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

45 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานเพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสวา่งแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานวดัหูแกง ต าบล
นาวง อ าเภอห้วยยอด จงัหวดั
ตรัง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน
วดัหูแกง ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง

2 25,300,000      25,300,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวใช้บริการจ านวนมาก
เป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน แบบ ปร4 
ปร5 และแบบรปูรำยกำร ครบ

46 2. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้
ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางเพือ่เพิม่ความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ
หาดเจา้ไหม ปรับปรุงผิว
จราจร สาย แยก ทล.408 – 
ส านักสงฆ์ถ้ าผ้ึง ต าบลคลองลุ
 อ าเภอกันตัง จงัหวดัตรัง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

ปรับปรุงผิวจราจร สาย แยก ทล.408 – 
ส านักสงฆ์ถ้ าผ้ึง ต าบลคลองลุ อ าเภอกันตัง 
จงัหวดัตรัง 

2 28,230,000      28,230,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอ านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สัญจร
ไปมา
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน มีแบบ ปร4 
ปร5 และแบบรปูรำยกำร ครบ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำย
ในกรอบวงเงนิ

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดตรัง

47 2. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพเพือ่สร้างรายได้ให้
เติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งในเขตอ าเภอวงัวเิศษ
 จงัหวดัตรัง-ทางเชื่อมแหล่ง
ท่องเที่ยววงัผาเมฆ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งในเขตอ าเภอวงัวเิศษ 
จงัหวดัตรัง-ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยววงัผาเมฆ
 - ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยววงัผาเมฆ
 - ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยววงันกน้ า
 - ถนนทางหลวงชนบท สาย ตง.4001 แยก ทล.
4046 –  บ้านโคกพลา

2 45,000,000      45,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป็นการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวใช้บริการจ านวนมาก
เป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม
**มีข้อตกลงกำรโอนทรพัย์สิน แบบ ปร4 
ปร5 และแบบรปูรำยกำร ครบ

9,000,000 9,000,000

474,341,400 233,697,700 226,859,700 17,284,000

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ

รวมทัง้สิ้น
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จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท

8 47,637,100 7           87,636,100

            7,710,000

  -                        -   3             4,879,800

            1,250,000

3           29,545,000 5           27,410,700

            2,400,000

2             7,541,100  -   - 

            1,250,000

50        453,997,520 22        236,737,720 13          84,723,200 15        132,536,600

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

50        462,997,520 22 245,737,720       13 84,723,200         15 132,536,600       

หมายเหตุ : การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวดักระบี ่201,587,100 บาท (รวมงบบริหารงานจังหวดั) 

 สรุปผลการพิจารณากลัน่กรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวดักระบี่

10         183,870,200

4           18,931,900

หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นการพัฒนา
โครงการทีเ่สนอใช้งบประมาณ

จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

ภายในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ
เกินกรอบวงเงนิ

123

        326,853,40025

2           14,331,000

          19,604,6206

78,287,600          

พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยนื เพิ่มศักยภาพ
ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติ

1

4

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัว
เท่าทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้เกดิความยั่งยนื

4 23,122,100          

ยกระดับขดีความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร แปรรูป และ
ตลาดสินค้าเกษตรอยา่งครบวงจร ควบคู่กบัการพัฒนาอตุสาหกรรม
สะอาดและพลังงานทางเลือก

2           25,734,4209

รวม  4  ประเด็นการพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวดัแบบบูรณาการ

รวมทั้งหมด

จังหวดักระบี่



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

1 2     10,575,600 2,865,600     7,710,000

1. สร๎างความรํวมมือการขยายเครือขํายการแพทย์
ฉุกเฉินในพืน้ที่ทํองเที่ยว จงัหวดักระบี ่จดัเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนร๎ูการขยายเครือขํายการแพทย์
ฉุกเฉินในพืน้ที่ทํองเที่ยว จงัหวดักระบีจ่ านวน 1 
รํุนๆ  40 คน ระยะเวลา 1 วนั กลํุมเปูาหมายได๎แกํ 
อปท.ในพืน้ที่ทํองเที่ยว นายกสมาคมโรงแรม
นายกสมาคมทํองเที่ยว สถาบันแพทยฉ์ุกเฉิน และ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่

           44,800              44,800

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพืน้ที่ทํองเที่ยวเพือ่
ให๎การชํวยเหลือเบือ้งต๎น พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในพืน้ที่ทํองเที่ยว หลักสูตรการปฐมพยาบาล
เบือ้งต๎น และการกู๎ชีพ ขั้นพืน้ฐาน จ านวน 6 รํุนๆ 
ละ 36 คน ระยะเวลา รํุนละ 1 วนั

           64,800              64,800

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการยกระดับการให๎บริการ
ทางแพทยฉ์ุกเฉินรองรับการ
ทํองเที่ยว
หนํวยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดักระบี่

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
มาตรฐานทางการแพทยแ์ละเพิม่ศักยภาพให๎แกํ
บุคลากร เพือ่สร๎างความปลอดภัยและ
สร๎างความเชื่อมั่นให๎กับนักทํองเที่ยวและ
ประชาชนในจงัหวดั
ทัง้น้ีไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 4 และ
กิจกรรมที่ 5 ข๎อที่ 2 -7  เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของหนํวยงาน

กระบี ่  1/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

3. เพิม่ศักยภาพการให๎ความชํวยเหลือเบือ้งต๎นใน
พืน้ที่ทํองเที่ยวจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพือ่สนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพืน้ที่ทํองเที่ยว 
จ านวน 3 รายการ ให๎แกํ อบต.คลองทํอมเหนือ 
อบต.เขาคราม อบต.ห๎วยน้ าขาว อบต.อําวนาง 
อบต.หนองทะเล และเทศบาลต าบลศาลาดําน 
ประกอบด๎วย
  1. เคร่ืองวดัความดันโลหิต จ านวน 6 เคร่ืองๆละ 
3,000 เป็นเงิน 18,000 บาท
  2. เคร่ืองวดัอุณหภูมิชนิด Hand Held จ านวน 6 
เคร่ืองๆละ 3,000 
เป็นเงิน 18,000 บาท
  3. ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลเบือ้งต๎น พร๎อม
อุปกรณ์จ าเป็น จ านวน 6 ชุดๆละ 20,000 เป็นเงิน 
120,000 บาท       

          156,000             156,000

4. ประชาสัมพันธก์ารให๎ความชํวยเหลือฉุกเฉิน 
จดัจา๎งท าปูายพร๎อมติดต้ังปูายประชาสัมพันธ ์1669
 “เจบ็ปุวยฉุกเฉิน โทร 1669” ปูายเหล็ก ขนาด 
60x80 เซนติเมตร เสาสูง 3-5 เมตร จ านวน 16 
ปูายๆละ 5,000 บาท

           80,000          80,000

กระบี ่  2/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

5. ยกระดับการให๎บริการทางการแพทยใ์นภาวะ
ฉุกเฉินรองรับการทํองเที่ยว (โรงพยาบาลเกาะลันตา)
  1. จดัซ้ือเคร่ือง AED พร๎อมต๎ูติดต้ังในพืน้ที่
ทํองเที่ยว 20 ตัวๆละ 130,000 บาท  (2,600,000 
บาท)
  2. จดัซ้ือเคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนที่ขนาดไมํน๎อยกวาํ
 300 mA. ขับเคล่ือนด๎วยมอเตอร์ไฟฟูา  1 เคร่ือง 
(1,300,000 บาท)
  3. จดัซ้ือเคร่ืองจี้ห๎ามเลือดและตัดเนื้อเยือ่ด๎วย
ไฟฟูา ขนาดไมํน๎อยกวาํ 300 วตัต์ 1เคร่ือง  
(500,000 บาท)
  4. จดัซ้ือเตียงผ๎ูปุวยชนิด 3 ไก ปรับด๎วยไฟฟูา 
ราวปีกนกพร๎อมเบาะและเสาน้ าเกลือ  6 ชุด 
(330,000 บาท)
  5. จดัซ้ือรถพยาบาลพร๎อมอุปกรณ์ชํวยชีวติขั้นสูง 
(มาตรฐานความปลอดภัย 10G) 1 คัน (2,500,000 
บาท)
  6. จดัซ้ือเคร่ืองชํวยกระบวนการปัม๊และฟืน้คืนชีพ 
 1 เคร่ือง (1,000,000 บาท)
  7. จดัซ้ือเคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์  (2,000,000 บาท)

      10,230,000          2,600,000      7,630,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2 2       8,009,520         8,009,520

1. สํงเสริมการเพิม่ผลผลิตปาล์มน้ ามันและลด
ต๎นทุนด๎วยนวตักรรมใหมํ
  - จดัฝึกอบรมให๎ความร๎ูการผลิตปาล์มน้ ามันและ
ลดต๎นทุนด๎วยนวตักรรมใหมํ แกํเกษตรกร 320 ราย 
  - จา๎งเหมาจดัท าศูนยเ์รียนร๎ูต๎นแบบ 1 แหํง
  - คําวสัดุประกอบการฝึกอบรม 320 ราย
  - สนับสนุนดินมีชีวติหรือปุย๋ที่เป็นนวตักรรมใหมํ

       1,054,400          1,054,400

หนํวยงาน : ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดักระบี่

2. สํงเสริมการเล้ียงแพะในสวนปาล์ม
  - จดัฝึกอบรมให๎ความร๎ูการเล้ียงแพะในสวนปาล์ม
 แกํเกษตรกร 500 ราย 
  - คําวสัดุประกอบการฝึกอบรม 100 ราย 
  - จา๎งเหมาจดัท าศูนยเ์รียนร๎ูต๎นแบบ 1 แหํง 
  - สนับสนุนน้ าเชื้อแพะสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพืน้ที่

       1,876,800          1,876,800

หนํวยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดักระบี่

3. สํงเสริมการเล้ียงสาหรํายขนนกด๎วยนวตักรรมใหมํ
  - จดัฝึกอบรมให๎ความร๎ูการเล้ียงสาหรํายขนนก
แกํเกษตรกร 100 ราย 
  - คําวสัดุประกอบการฝึกอบรม 100 ราย 
  - จา๎งเหมาจดัท าศูนยเ์รียนร๎ูต๎นแบบ 1 แหํง  
  - สนับสนุนพันธุ์สาหรํายขนนก

       2,534,320          2,534,320

โครงการพัฒนาและขยายผล
การพัฒนาเกษตรฐานราก
ด๎วยนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์
ตามรูปแบบกระบีโ่มเดล
หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดักระบี่

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
อาชีพ สนับสนุนเกษตรทางเลือก สร๎างรายได๎เพิม่
ให๎กับเกษตรกร

2. ยกระดับขีดความสามารถใน
การผลิตด๎านการเกษตร แปรรูป
 และตลาดสินค๎าเกษตรอยาํง
ครบวงจร ควบคํูกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาดและ
พลังงานทางเลือก
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดักระบี่

4. สํงเสริมการเพาะเห็ดรํางแห
  - จดัฝึกอบรมให๎ความร๎ูการเพาะเห็ดรํางแห
แกํเกษตรกร 100 ราย
  - จา๎งเหมาจดัท าศูนยเ์รียนร๎ูต๎นแบบ 1 แหํง 
  - คําวสัดุประกอบการฝึกอบรม 
  - สนับสนุนเชื้อเห็ดรํางแห

       1,196,000          1,196,000

หนํวยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดักระบี่

5. สํงเสริมอาชีพการผลิตมัดยอ๎มผ๎าบาติก
  - จดัฝึกอบรมให๎ความร๎ูการผลิตมัดยอ๎มผ๎าบาติก
แกํประชาชน 75 ราย
  - คําวสัดุประกอบการฝึกอบรม
  - จา๎งเหมาจดัท าศูนยเ์รียนร๎ูต๎นแบบ 1 แหํง 
  - สนับสนุนผ๎าบาติกและสียอ๎มธรรมชาติ 

       1,348,000          1,348,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

3 3       2,654,000 2,654,000        

1. สร๎างงานสร๎างรายได๎ ยกระดับคุณภาพชีวติ
แรงงานนอกระบบ 
  1.1 ประชาสัมพันธโ์ครงการสํูกลํุมเปูาหมาย 
กลํุมแรงงานนอกระบบภาคเกษตร กลํุมผ๎ูประกอบ
อาชีพอิสระ กลํุมรับงานไปท าที่บ๎าน และภาค
บริการทํองเที่ยว 
  1.2 ประสานวทิยากรในการฝีกอบรม 
  1.3 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ ให๎แกํกลํุม
แรงงานนอกระบบ ภาคเกษตร กลํุมผ๎ูประกอบ
อาชีพอิสระ กลํุมรับงานไปท าที่บ๎าน และภาค
บริการทํองเที่ยว จ านวน 10 รํุนๆ ละ 20 คน 
จ านวน 200 คน ระยะเวลาฝึก 30 ชม./รํุน 
  1.4 ประเมินผลความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการ
ฝึกอบรม และติดตามประเมินผล

          550,000             550,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานแนวใหมํสํูความยัง่ยนื
หนํวยงาน : ส านักงานแรงงาน
จงัหวดักระบี่

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
อาชีพ และพัฒนาศักยภาพของแรงงาน 
และเป็นการสํงเสริมการพัฒนาบุคคล
ด๎านความปลอดภัยในพืน้ที่แหลํงทํองเที่ยว 

3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าวสังข์หยดและบริหาร
จดัการในรูปแบบเชิงธรุกิจ 
  2.1 จดัหาวทิยากรในการฝึกอบรม 
  2.2 จดัฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข๎าวสังข์หยด
เป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ และการบริหารจดัการในเชิง
ธรุกิจ ให๎เกษตรกร(กลํุมชาวนา) หมูํที่ 1 ต.คลอง
ประสงค์ (เกาะกลาง) อ.เมืองกระบี ่และกลํุมชาวนา
 หมูํที่ 1 ต.หน๎าเขา อ.เขาพนม จ านวน 2 รํุนๆ ละ 
20 คน 6 วนั (โดยการแปรรูป เป็นกาแฟข๎าวสังข์
หยด ข๎าวตังหลากหลายหน๎า ข๎าวพองหลากหลาย
รสชาติ)
  2.3 ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วดั

          283,000             283,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

3. พัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานภาคการผลิต
อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม,อุตสาหรรมแปรรูปไม๎
ยางพารา และกลํุมเกษตรกรรองรับการ
เปล่ียนแปลงตามแนววถิีใหมํ 
  3.1 จดัประชุมเครือขํายกลํุมคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม กลํุมไม๎ยางพารา ตลอดจน
เกษตรกร 
  3.2 จดัท าหลักสูตรวเิคราะห์ปัญหาความต๎องการ
ของตลาดแรงงาน 
  3.3 เปิดฝึกอบรม โดยเชิญผ๎ูที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน 
  3.4 .ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานภาค
การผลิตอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน,แปรรูปไม๎
ยางพาราและกลํุมเกษตรกร จ านวน 15 รํุนๆ ละ 20
 คน จ านวน 300 คน ระยะเวลาฝึก 30 ชม./รํุน 
  3.5 ตรวจเยีย่มกระบวนการฝึกอบรมเป็นระยะ 
ประเมินผลความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม

       1,200,000          1,200,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

4. สร๎างองค์ความร๎ูและพัฒนาศักยภาพด๎าน
ความปลอดภัยและการปูองกันความปลอดภัยสํวน
บุคคลของแรงงานรูปแบบใหมํสํูความยัง่ยนื 
ฝึกอบรมสร๎างองค์ความร๎ูและพัฒนาศักยภาพด๎าน
ความปลอดภัยให๎แกํนายจา๎ง ลูกจา๎ง และผ๎ูเกี่ยวข๎อง
ในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมปาล์ม และ
แปรรูปไม๎ยางพารา จ านวน 2 รํุน ๆ ละ 70 คน
จ านวน 140 คน

          178,000             178,000

5. สร๎างเครือขํายเพือ่รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด๎านธรุกิจการทํองเที่ยวและบริการ จดัฝึกอบรม
มาตรการเชิงปูองกันด๎านความปลอภัยให๎แกํนายจา๎ง
 ลูกจา๎งและผ๎ูเกี่ยวข๎องในสถานประกอบกิจการ
เกาะพีพีและเกาะลันตา  รํุนๆ ละ 70 คน รวม 140
 คน จดัฝึกอบรมให๎นายจา๎ง ลูกจา๎ง ในการดับเพลิง
ขั้นต๎นปูองกันและระงับอัคคีภัยอยาํงถูกต๎อง ใน
สถานประกอบการเกาะพีพีและเกาะลันตา 2 รํุนๆ
ละ 70 คนรวม 140 คน

          443,000 443,000            
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

4 4. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยัง่ยนื

โครงการพัฒนาระบบบ าบัดน้ า
เสียในแหลํงทํองเที่ยวเกาะลันตา
หนํวยาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจงัหวดักระบี่

1. กํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสียคลองสองปาก
  1.1 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น คสล.ดักน้ าเสียเพือ่บ าบัด
กํอนปลํอยลงสํูทะเล กวา๎ง 5.00 เมตร สูง 1.00 ม. 1
 ตัว 
  1.2 ขุดลอกคลองสองปาก เพือ่การระบายน้ าที่ดี
ขึ้น ยาวประมาณ 80.00 เมตร พร๎อมตกแตํงคันคลอง
  1.3 กํอสร๎างอาคาร คสล.รับถังบ าบัดน้ าเสีย ขนาด
 3x4 เมตร 
  1.4 งานติดต้ังถังบ าบัดน้ าเสีย ระบบ MEMBRANE
 BIO REACTOR ขนาด 20,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง
2. กํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสียคลองบ๎านในไรํ
  2.1 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น คสล.ดักน้ าเพือ่บ าบัด
กํอนปลํอยลงสํูทะเล ขนาด กวา๎ง 3.00 เมตร สูง 
5.00 เมตร จ านวน 1 ตัว
  2.2 ขุดลอกคลองบ๎านในไรํเพือ่การระบายน้ าที่ดี
ขึ้น ยาวตลอดแนว พร๎อมตกแตํงคันคลอง 
ยาวประมาณ 500.00 เมตร
  2.3 กํอสร๎างอาคาร คสล.รับถังบ าบัดน้ าเสีย ขนาด
 3x4 เมตร
  2.4 งานติดต้ังถังบ าบัดน้ าเสีย ระบบ MEMBRANE
 BIO REACTOR ขนาด 20,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง

5       4,333,000         4,333,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากชํวยลดปัญหา
ผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมและระบบนิเวศ
ทางทะเล รองรับการพัฒนาและยกระดับ
การทํองเที่ยวไปสํูการทํองเที่ยวสีเขียว (Green 
Tourism) ที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

5 2       3,120,000         3,120,000

1. พัฒนาบุคลากรผ๎ูให๎บริการด๎านโรงแรม
  1.1 รับสมัครบุคลากรผ๎ูให๎บริการด๎านโรงแรม ที่พัก
 เข๎าอบรมเกี่ยวกับโรงแรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
(Green Hotel) จ านวน 4 รํุนๆ ละ 50 คน รวม 
200 คน
  1.2 อบรมหลักสูตรโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม (Green Hotel) 4 รํุนๆ ละ 50 คน 
รวม 200 คน ระยะเวลา ไมํน๎อยกวาํ 15 ชม.
  1.3 ประเมินผล ทดสอบผ๎ูเข๎าอบรมเกี่ยวกับ
โรงแรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม (Green Hotel)

          600,000             600,000

2. พัฒนาผ๎ูประกอบการโรงแรมในการเข๎าสํู
มาตรฐานโรงแรมสีเขียว
  2.1 อบรม “การบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
(Green Hotel)” 2 รํุนๆ ละ 50 คน รวม 100 คน
  2.2 อบรมหลักสูตร“การบริการที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม (Green Hotel)” ให๎แกํผ๎ูประกอบการ 
และผ๎ูบริหารด๎านโรงแรม ที่พัก 2 รํุนๆ ละ 50 คน 
รวม 100 คน
  2.3 ประเมินผล ทดสอบผ๎ูเข๎าอบรมเกี่ยวกับ
การบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม (Green Hotel)

          620,000             620,000

โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบการโรงแรมเข๎าสํู
มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (Green
 Hotel)
หนํวยงาน : ส านักงานการ
ทํองเที่ยวและกีฬาจงัหวดักระบี่

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
สํงเสริมประสิทธภิาพในการประกอบการ
ด๎านโรงแรมและบุคลากรผ๎ูให๎บริการด๎านโรงแรม 
ให๎ได๎มาตรฐานสํงผลดีตํอภาพลักษณ์
การทํองเที่ยว
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

3. สถานประกอบการโรงแรมหัวใจสีเขียวต๎นแบบ
จดัศึกษาดูงานสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก 
ด๎าน “การบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม
(Green Hotel) จงัหวดัในพืน้ที่ภาคใต๎ จ านวน 50 
คน ระเวลา 3 วนั 2 คืน

          400,000             400,000

4. มหกรรมกระบีเ่มืองสีเขียว (Krabi Green City)
จดักิจกรรมเพือ่สํงเสริมการทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม ให๎กับผ๎ูประกอบการโรงแรม และ
เครือขํายภาคการทํองเที่ยว โดยการจดัการเจรจา
ธรุกิจ และการออกบูทของโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม โดยจดัในพืน้ที่จงัหวดักระบี ่จ านวน 1 
คร้ัง ระยะเวลา 3 วนั

       1,500,000          1,500,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

6 2       2,128,500         2,128,500

1. สํงเสริมการปลูกไผํรํวมในพืน้ที่สวนยางพารา 
  1.1 อบรมเกษตรกร 300 ราย เป็นเงิน 118,800 
บาท 
  1.2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต 20 กลํุม ๆ ละ 
22,000 บาท รวมเป็น 440,000 บาท 
  1.3 ติดตามผลการด าเนินงาน จ านวนเงิน 20,000
 บาท

          578,800             578,800

2. สํงเสริมการเล้ียงผ้ึงโพรงรํวมในพืน้ที่สวน
ยางพารา ไม๎ผล
  2.1 อบรมเกษตรกร 300 ราย เป็นเงิน 118,800 
บาท 
  2.2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต 20 กลํุม ๆ ละ 
20,000 บาท รวมเป็น 400,000 บาท 
  2.3 ติดตามผลการด าเนินงาน จ านวนเงิน 20,000
 บาท

          538,800             538,800

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
อาชีพ เกษตรทางเลือกให๎กับเกษตรกร สร๎าง
รายได๎เพิม่ให๎กับเกษตรกร และเป็นโครงการ
อบรมตํอยอดความร๎ู โดยสนับสนุนวสัดุเพือ่
สาธติทางการเกษตรน าไปทดลองปลูกและสร๎าง
อาชีพ พร๎อมมีการติดตามประเมินผล

โครงการสํงเสริมการผลิตสินค๎า
เกษตรทางเลือกแกํเกษตรกร
ผ๎ูปลูกปาล์มน้ ามันและยางพารา
หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดักระบี่

2. ยกระดับขีดความสามารถใน
การผลิตด๎านการเกษตร แปรรูป
 และตลาดสินค๎าเกษตรอยาํง
ครบวงจร ควบคํูกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาดและ
พลังงานทางเลือก
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

3. สํงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ 
  3.1 อบรมเกษตรกร 150 ราย  เป็นเงิน 60,300 
บาท 
  3.2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต 10 กลํุม ๆ ละ 
20,000 บาท รวมเป็น 200,000 บาท 
  3.3 ติดตามผลการด าเนินงาน จ านวนเงิน 10,000
 บาท

          270,300             270,300

4. สํงเสริมการปลูกผักเหมียงรํวมในพืน้ที่สวน
ยางพารา สวนปาล์ม ไม๎ผล 
  4.1 อบรมเกษตรกร 150 ราย  เป็นเงิน 60,300 
บาท 
  4.2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต 10 กลํุม ๆ ละ 
25,000 บาท รวมเป็น 250,000 บาท 
  4.3 ติดตามผลการด าเนินงาน จ านวนเงิน 10,000
 บาท

          320,300             320,300

5. สํงเสริมการปลูกกาแฟรํวมในพืน้ที่สวนยางพารา 
สวนปาล์ม ไม๎ผล 
  5.1 อบรมเกษตรกร 150 ราย  เป็นเงิน 60,300 
บาท 
  5.2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต 10 กลํุม ๆ ละ 
35,000 บาท รวมเป็น 350,000 บาท 
  5.3 ติดตามผลการด าเนินงาน จ านวนเงิน 10,000
 บาท

          420,300             420,300
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

7 4       1,950,000         1,850,000        100,000

1. สืบสาน รักษา ขยายผลโครงการฟืน้ฟูและ
อนุรักษ์ปุาทุํงทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  1. ปรับปรุง ซํอมแซมศาลาทรงงาน 499,000 บาท 
  2. ตํอยอดผ๎าทอมือสํูการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
(ฝึกอบรมอาชีพ 3 วนั 1 รํุน 20 คน) 
  3. สํงเสริมธนาคารอาหารชุมชน (เพาะช ากล๎าไม/๎
แจกจาํย/ปลูกเป็นแหลํงอาหารในชุมชน 20,000 
กล๎า) 
  4. เสม็ดขาวกับการใช๎ประโยชน์เพือ่พัฒนา
สํูผลิตภัณฑ์ (สกัดน้ ามันหอมระเหยประกอ
[ผลิตภัณฑ์ตํางๆ) 20 ราย

          700,000             700,000

หนํวยงาน : ศูนยศึ์กษา
การพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู
ปุาทุํงทะเล อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

2. เพิม่ความอุดมสมบูรณ์สัตวน์้ าเศรษฐกิจตาม
แนวพระราชด าริ 
  1. เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ 
  2. ผลิตและอนุบาลพันธุ์สัตวน์้ า (ลูกปูม๎าขนาด 
crab 2-3 จ านวน 100,000 ตัว) 
  3. ปลํอยพันธุ์สัตวน์้ าเศรษฐกิจในแหลํงน้ า
ธรรมชาติ 
  4. สรุปผลการด าเนินโครงการ

          100,000         100,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
อาชีพสร๎างรายได๎เพิม่ขึ้นให๎กับประชาชนในพืน้ที่
 และเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราขด าริ
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที่ 2 เนื่องจาก
เป็นการเพาะพันธุ์สัตวน์้ าเพือ่ปลํอยสํูแหลํงน้ า
แบบเปิด

3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง

โครงการสืบสาน รักษา ตํอยอด
 และขยายผลตามศาสตร์
พระราชา
หนํวยงาน : โครงการฟืน้ฟูและ
อนุรักษ์ปุาทุํงทะเล 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : เขตห๎ามลําสัตวป์ุา
ทุํงทะเล

3. อบรมสํงเสริมอาชีพการท าผลิตภัณฑ์จากน้ าผ้ึง
โพรง หลักสูตรสํงเสริมอาชีพการท าผลิตภัณฑ์
จากน้ าผ้ึงโพรง (เยาวชน ราษฎรที่อาศัยอยูบํริเวณ
รอบๆโครงการฯ 50 คน 3 วนั)

           75,000              75,000

4. อบรมสํงเสริมอาชีพการจกัสานและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน หลักสูตรสํงเสริมอาชีพ
จกัสานและออกแบบผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน 
(ราษฎรที่อยูบํริเวณรอบๆ โครงการฯ 50 คน 3 วนั)

           75,000              75,000

หนํวยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจงัหวดักระบี่

5. ติดต้ังกังหันชัยพัฒนาสวนสาธารณะธาราและ
สวนพุทธธรรม 
  1. ติดต้ังกังหันชัยพัฒนา 400,000 บาท ตํอชุด 
รวม 800,000 บาท 
  2. เคร่ืองกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ า 
40,000 บาทตํอชุด รวม 80,000 บาท 
  3. ต๎ูควบคุมไฟฟูาและคําติดต้ังโครงเหล็กและ
อุปกรณ์จดัยดึ 2 ชุด รวม 120,000 บาท

       1,000,000          1,000,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

8 4. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยัง่ยนื

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

5     12,749,100         9,998,000       1,501,100     1,250,000

หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดักระบี่

1. พัฒนาศักยภาพความองค์ร๎ูด๎านการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช
  1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาเรียนร๎ู
ดูงาน ประชาชน เยาวชน เพือ่สร๎างความร๎ู 
ในการรํวมสนองพระราชด าริ มีความเข๎าใจ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท๎องถิ่น การขยายพันธุ์พืช 
(หลักสูตรการบ ารุงรักษาและขยายพันธุ์พืช จ านวน 
30 คน/5 วนั)
  2. จดัหาพันธุ์พืชปลูกเสริม (ในแปลงอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชปุาเศรษฐกิจศูนยเ์รียนร๎ูอ าเภอเขาพนม)

          300,000             300,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราขด าริ นักเรียน 
เยาวชน ประชาชน ได๎มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช ศึกษาเรียนร๎ูเกี่ยวกับพันธุ์พืช 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมในพืน้ที่
ทัง้น้ีไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 9 13 และ 
14 เนื่องจากลักษณะกิจกรรมเป็นการประชุม
คณะท างาน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน

กระบี ่  17/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. การปกปักรักษาพันธุ์พืชในแปลงปุาเศรษฐกิจ 
ศูนยก์ารเรียนร๎ูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
อ าเภอเขาพนม (เทพพนมฟาร์ม)
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการฐานเรียนร๎ูเร่ืองพันธุ์พืช 
ประชาชนและกลํุมเยาวชน 50 คน 2 วนั
  2. การปกปักรักษาทรัพยากรโดยจดัท าฐานการ
เรียนร๎ู จดัท าแผํนปูายพืชพันธุ์ / แผํนปูายพระบรม
ราโชวาท/แผํนปูายประชาสัมพันธ ์/ แผํนปูาย
กิจกรรม    
  3. เสริมสร๎างรักษาระบบนิเวศน์ ลดการใช๎สารเคมี 
โดยสํงเสริมการเล้ียงผ้ึงโพรงไทยในปุาเศรษฐกิจ 
(จดัซ้ือลังผ้ึงพร๎อมฐานและแผํนกระเบือ้งมุงหลังคา 
เพือ่ใช๎ในกิจกรรมการเล้ียงผ้ึง

          500,000             500,000

หนํวยงาน : ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่

3. สํงเสริมการเรียนร๎ูการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ จ.กระบี ่กํอสร๎างลาน
เอนกประสงค์ 19x32 เมตร พืน้ที่ใช๎สอย 589 ตาราง
เมตร จ านวน 1 หลัง

       2,907,000          2,907,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่

4. ฝึกอบรมโรงเรียนที่เข๎ารํวมสนองพระราชด าริ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ.กระบี ่ก าหนด
กลํุมเปูาหมาย (ผ๎ูบริหาร ครู นักเรียน 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง วทิยากร) จ านวน 16 
โรงเรียนๆ ละ 4 คน /3 วนั 2 คืน ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม สรุป/ประเมินผลการจดักิจกรรม 
รายงานผลการด าเนินงาน

          391,000             391,000

หนํวยงาน : ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่

5. สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนบ๎านหลังโสด
  1. ประชุมคณะท างานและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องเพือ่
เตรียมด าเนินโครงการ/กิจกรรม
  2. จดัสร๎างโรงเพาะช าพันธุ์ไม๎หายาก พืชสมุนไพร 
ไม๎ปุาชายเลน และรวบรวมพันธุ์ไม๎
  3. สร๎างฐานการเรียนร๎ูสวนพฤกษศาสตร์และ
จดัท าฐานข๎อมูลชื่อพันธุ์ไม๎ตํางๆในโรงเรียน
  4. สรุปผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          148,000           148,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดักระบี่

6. รุกขมรดกของแผํนดิน ใต๎รํมพระบารมี จงัหวดั
กระบี่
  1. เผยแพรํองค์ความร๎ูรุกขมรดกของแผํนดิน 
จดัอบรมเผยแพรํองค์ความร๎ูเกี่ยวกับรุกขมรดก
ของแผํนดิน ในจงัหวดักระบี ่จ านวน 4 คร้ัง/4แหํง
  2. จดัประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนชุมชน
คุณธรรมฯ ในการวางแผนรํวมกันสืบค๎นข๎อมูลต๎นไม๎
ที่ทรงคุณคํา เชํน ต๎นไม๎ที่มีอายยุาวนาน,ต๎นไม๎
ที่หายาก,ต๎นไม๎ที่มีเร่ืองเลํา,ต๎นไม๎ที่มีประวติั
ความเป็นมาคํูกับชุมชนฯลฯ

          650,000             650,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ส านักงานจงัหวดั
กระบี่

7. สนับสนุนการจดัวชิาการและนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชาด าริ (อพ.สธ.) ทรัพยากรไทย : ประโยชน์
แท๎แกํมหาชน จงัหวดักระบี่
  1. จดัท านิทรรศการสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(อพ.สธ.) ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท๎แกํมหาชน
  2. จดัประชุม อ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจเข๎ารํวมสนองพระราชด าริงานวชิาการและ
การจดันิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

          250,000             250,000

หนํวยงาน : ศูนยสํ์งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจงัหวดั
กระบี่

8. กํอสร๎างโรงเรือนรวบรวมจดัแสดงพืชทนแล๎งและ
ไม๎อวบน้ าพร๎อมงานตกแตํงภูมิทัศน์งานกํอสร๎าง
โรงเรือนรวบรวมจดัแสดงพืชทนแล๎งและไม๎อวบน้ า
พร๎อมงานตกแตํงภูมิทัศน์ (ขนาดโรงเรือนเส๎น
ผํานศูนยก์ลาง 24 เมตร จ านวน 1 โรงเรือน)

       3,000,000          3,000,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดักระบี่

9. จดัเก็บมรดกอารยธรรมโบราณภาพเขียนสีกํอน
ยคุประวติัศาสตร์ จงัหวดักระบี่
  1. จดัเก็บภาพเขียนสีกํอนยคุประวติัศาสตร์ 
จงัหวดักระบี ่แตํงต้ังคณะท างานด าเนินการจดัเก็บ
ข๎อมูลภาพเขียนสี ประชุมคณะท างานเพือ่สร๎างความ
เข๎าใจแนวทางการจดัเก็บข๎อมูลภาพเขียนสี 2 คร้ัง 
คณะท างานลงพืน้ที่จดัเก็บข๎อมูลภาพเขียนสี ใน
จงัหวดักระบี ่บันทึกภาพ เคล่ือนไหว/ภาพนิ่ง 
ประชุมสรุปสาระส าคัญข๎อมูลภาพเขียนสี 5 คร้ัง 
ประชุมคณะท างานพิจารณาความถูกต๎องของข๎อมูล
 3 คร้ัง จดัท าเอกสารข๎อมูล รายละเอียดข๎อมูล/
ภาพถํายภาพเขียนสี เพือ่บันทึกเป็นรูปเลํม
  2. เผยแพรํประชาสัมพันธภ์าพเขียนสีกํอนยคุ
ประวติัศาสตร์ จงัหวดักระบี ่จดัพิมพ์เป็นเอกสาร
เผยแพรํ และเผยแพรํทาง Social Network

       1,000,000      1,000,000

หนํวยงาน : ส านักจดัการปุาไม๎ 
12 สาขากระบี่

10. สร๎างศูนยเ์รียนร๎ูด๎านการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ปุาทําปอม
คลองสองน้ า จงัหวดักระบี่
  1. ด าเนินการปรับพืน้ที่เพือ่การกํอสร๎างศูนย์
การเรียนร๎ูอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
  2. กํอสร๎างศูนยเ์รียนร๎ูอาคารชั้นเดียวจ านวน 1 
หลัง ขนาด 120 ตร.ม.  (ในพืน้ที่ปุาทําปอมคลอง
สองน้ า)

       2,000,000          2,000,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่

11. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ๎านควนแดง
  1. กิจกรรมการบริหารจดัการเรียนร๎ูงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ประชุมชี้แจงการด าเนิน
โครงการ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการเรียนร๎ู
ตามแผนงาน 5 องค์ประกอบ ตามแนวทาง อพ.สธ. 
จดัอบรม เร่ืองงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 
องค์ประกอบ ตามแนวทาง อพ.สธ. 
  2. กิจกรรมการจดัต้ังหอพรรณไม๎โรงเรียนบ๎าน
ควนแดงกํอสร๎างอาคารหอพรรณไม๎ จ านวน 1 หลัง 
เป็นอาคาร 1 ชั้น ขนาดกวา๎ง 6 ม. ยาว 8 ม. น าเข๎า
ข๎อมูลพรรณไม๎ เผยแพรํ และจดัแสดงภายในหอ
พรรณไม๎
  3. กิจกรรมการสร๎างทางเดินศึกษาธรรมชาติ
กํอสร๎างทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 300 เมตร

          854,200           854,200
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

12. สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ๎านนา
ทุํงกลาง
  1. ประชุมคณะท างานและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง
เพือ่เตรียมด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน(กลํุมเปูาหมายคือครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 20 คน นักเรียนจ านวน 205 คน 1 
วนั)
  2. จดัสร๎างโรงเพาะช าพันธุ์ไม๎หายาก พืชสมุนไพร 
ไม๎ปุาชายเลน โดยเก็บรวบรวมพันธุ์ไม๎ 1 หลัง
  3. สร๎างฐานการเรียนร๎ูสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จ านวน 6 ฐาน
  4. จดัท าฐานข๎อมูลชื่อพันธุ์ไม๎ตํางๆ ในโรงเรียน

          498,900           498,900
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม

13. ธรรมะบูชารักษ์ปุาใจกลางเมือง จดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์การเกษตรส าหรับพัฒนา ปรับปรุงพืน้ที่ปุา
วดัปานุราช ให๎เป็นแหลํงเรียนร๎ูด๎านพันธุ์ไม๎และ
ธรรมะ
  - จดัซ้ือปุย๋บ ารุงต๎นไม๎ จ านวน 42 กระสอบ
  - จดัซ้ือกรรไกรตัดแตํงต๎นไม๎ จ านวน 3 อัน
  - จดัซ้ือยากันเชื้อรา ขนาด 100 กรัม จ านวน 20 
ซอง
  - จดัซ้ือรถเข็น จ านวน 2 คัน

           50,000          50,000

หนํวยงาน : ส านักงานจงัหวดั
กระบี่

14. ส ารวจและจดัท าฐานข๎อมูลระบบ GIS พิกัด
ต๎นมเหสักข์ – สักสยามมินทร์ ในพืน้ที่จงัหวดักระบี่
  1. อบรมเชิงปฏิบัติการด๎านการส ารวจเก็บข๎อมูล
ทางพฤกษศาสตร์และก าหนดพิกัด ต๎นมเหสักข์ – 
สักข์สยามิผ๎ูน าชุมชน ประชาชน บุคลากร
ทางการศึกษา ผ๎ูแทนภาคเอกชน ท๎องถิ่น และ
เจา๎หน๎าที่รับผิดชอบงาน อพ.สธ. ในพืน้ที่เปูาหมาย
จ านวน 70 คน เป็นเวลา 1 วนั
  2. ลงพืน้ที่ส ารวจส ารวจเก็บข๎อมูลทาง
พฤกษศาสตร์และก าหนดพิกัด ต๎นมเหสักข์ – 
สักข์สยามินทร์ (ในพืน้ที่แปลงปลูกมเหสักข์ – 
สักข์สยามินทร์ของจงัหวดักระบี่)
  3. รวบรวมจดัท าฐานข๎อมูลต๎นมเหสักข์ – สักสยา
มินทร์ เชื่อมโยงกับ ระบบ GIS และติดต้ังปูาย
โครงการ “พฤกษานุรักษ์ นวมินทรานุสรณ์”

          200,000         200,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

9 1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการตํอเติมทุํนสะพาน
จอดเรืออําวไรํเล
หนํวยงาน : ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจงัหวดักระบี่
ส านักงานอุทยานแหํงชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมูํเกาะพีพี

ติดต้ังทุํนอเนกประสงค์ประกอบเป็นทําเทียบเรือ 
  - ขนาดทางเดินเชื่อมทําเรือ (จ านวน 2 ชั้น) ขนาด
กวา๎ง 4.50 เมตร ยาว 40.0 เมตร
  - ขนาดทําเทียบเรือ (จ านวน 2 ชั้น) ขนาดกวา๎ง 
9.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตามรูปแบบที่ก าหนด

2     14,110,000       14,110,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยวสร๎างมาตรฐานความปลอดภัย
ในการเดินทาง และเพิม่ความเชื่อมั่น
ด๎านความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยวและ
ประชาชน

10 2       5,426,800         5,426,800

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรปาล์มน้ ามัน
ตามแนวทางระบบการผลิตปาล์มน้ ามันอยาํงยัง่ยนื 
(RSPO)
  1.1 อบรมหลักสูตรมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ ามัน
อยาํงยัง่ยนื (RSPO) แกํเกษตรกรแปลงใหญํปาล์ม
น้ ามัน  26 แปลง จ านวน 1,000 ราย 4 คร้ัง
  1.2 ประเมินผลสมาชิกกลํุมๆ ละ 1 ราย จ านวน 
20 กลํุม 6 คร้ัง
  1.3 ประชาสัมพันธ ์จดัท าส่ือวดิีทัศน์การจดัการ
สวนปาล์มน้ ามันตามระบบมาตรฐาน RSPO
  1.4 จดันิทรรศการเพือ่สร๎างความร๎ูความเข๎าใจ
มาตรฐานการผลิต (RSPO) 2 ชุด 2 คร้ัง

       1,153,900          1,153,900

2. ยกระดับขีดความสามารถใน
การผลิตด๎านการเกษตร แปรรูป
 และตลาดสินค๎าเกษตรอยาํง
ครบวงจร ควบคํูกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาดและ
พลังงานทางเลือก

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตปาล์มน้ ามันทั้งในสํวนของกลํุม
เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรม ให๎อยูใํนเกณฑ์
มาตรฐาน และผลผลิตมีคุณภาพสํงผลตํอราคา 
ลดต๎นทุนเพิม่รายได๎ให๎เกษตรกร

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามัน
ปาล์มจงัหวดักระบี่
หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดักระบี่
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศัตรูพืช
เพือ่ปูองกันศัตรูพืชในปาล์มน้ ามัน 
  2.1 อบรมพัฒนาความร๎ูของเกษตรกรให๎มีความร๎ู
เร่ืองการควบคุมศัตรูปาล์มน้ ามันโดยวธิผีสมผสาน 
จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 20 ราย แกํเกษตรกร 8 กลํุมๆ 
ละ 20 ราย จ านวน 160 ราย
  2.2 สนับสนุนปัจจยัการควบคุมศัตรูพืชเกษตรกร 
จ านวน 8 กลํุม 

          335,400             335,400
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

3. เพิม่ศักยภาพการผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามัน
ปาล์มอยาํงยัง่ยนืด๎วยนวตักรรมปาล์มน้ ามัน
  3.1 การจดัการน้ าปาล์มน้ ามันเพือ่เพิม่ผลผลิตและ
ลดต๎นทุนการผลิต
  3.2 การปรับพฤติกรรมการจดัการธาตุอาหาร
ปาล์มน้ ามันตามผลวเิคราะห์ดิน-และผลผลิตมุํง
ผลตอบแทนสูงสุด
  3.3 การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามันตามชั้นคุณภาพ มก
อช. เพือ่ยกระดับรายได๎ตามคุณภาพปาล์มน้ ามัน
  3.4 จดัอบรมชี้แจงระบบการจดัการโดยใช๎
นวตักรรมปาล์มน้ ามันให๎แกํเกษตรกรผ๎ูรํวมโครงการ
 ในการอบรมการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามันตามชั้น
คุณภาพ (ชี้แจงมาตรฐานปาล์มน้ ามัน (มกษ.
5702-2552)
  3.5 สัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับระบบการเก็บ
เกี่ยว-การขนสํง-การขายเพือ่ใช๎เป็นข๎อมูลในการ
จดัการระบบการซ้ือ-ขายตามชั้นคุณภาพทะลาย
ปาล์มน้ ามัน

       1,646,000          1,646,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

4. พัฒนาโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มจงัหวดักระบีเ่ข๎าสํู
ระบบคุณภาพ
  4.1 ประชาสัมพันธโ์รงงานสกัดน้ ามันปาล์มที่สนใจ
เข๎ารํวมกิจกรรม
  4.2 จดัฝึกอบรมชี้แจงโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม
จงัหวดักระบีเ่ข๎าสํูระบบคุณภาพ
  4.3 จดัประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรอง
มาตรฐานฯ เพือ่พิจารณาทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน
โรงงาน
  4.4 ด าเนินการตามขั้นตอนการตรวจประเมิน
มาตรฐานโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มจงัหวดักระบี่
  4.5 สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์มที่เข๎ารํวม มอบรางวลั (โลํ)

          304,200             304,200
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

5. สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพโรงงานอุสาหกรรม
น้ ามันปาล์มจงัหวดักระบี่
  5.1 ประชาสัมพันธแ์ละประสานโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์มที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม
  5.2 จดัอบรมผ๎ูประกอบการโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์ม การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มเข๎าสํู
ระบบคุณภาพ ได๎แกํ การเพิม่ผลิตภาพ เทคนิคการ
ผลิต มาตรฐานการผลิต Automation เป็นต๎น
  5.3 ผ๎ูประกอบการโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง (ภาครัฐ/เอกชน) ศึกษาดูงาน
โรงงานที่มีการใช๎นวตักรรมและการบริหารจดัการ
ของเสียที่มีประสิทธภิาพ จ านวน 50 ราย
  5.4 ติดตามผลการด าเนินงาน ณ โรงงานที่เข๎ารํวม
กิจกรรม

          352,700             352,700
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

6. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ ามันปาล์มแดง
  1. ประชาสัมพันธร์ายละเอียดโครงการ และ
การเตรียมการวางแผนการด าเนินงาน
  2. จดัจา๎งที่ปรึกษา/ผ๎ูเชี่ยวชาญ การศึกษา
วเิคราะห์สารส าคัญที่มีอยูใํนน้ ามันปาล์มแดง  ดังนี้
    2.1 คัดเลือกสถานประกอบการเข๎ารํวมโครงการฯ
    2.2 ให๎ค าปรึกษากับสถานประกอบการผ๎ูเข๎ารํวม
โครงการฯ
    2.3 ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต๎นแบบที่ได๎รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับการจา๎งที่
ปรึกษาโครงการฯแกํสถานประกอบการที่เข๎ารํวม
โครงการ
  3. สรุปผลการด าเนินงาน
    3.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ รวมถึงน าเสนอ
แนวทาง ที่ควรจะด าเนินการตํอด๎วยตนเองใน
อนาคต 
    3.2 ด าเนินการรวบรวมและจดัท าสมุดภาพ
สถานประกอบการและซีดี กํอน ระหวาํง และหลัง
ด าเนินการ
  4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเผยแพรํการใช๎ประโยชน์
จากน้ ามันปาล์มแดง ให๎กับผ๎ูประกอบการโรงงาน
สกัดน้ ามันปาล์ม ภาคเอกชน และภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง

       1,634,600          1,634,600
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

11 1       5,077,900         2,777,900     2,300,000

1. สร๎างและพัฒนาเครือขํายเพือ่การปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด
   - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขําย
เยาวชนแกนน าชมรมTO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา กลํุมเปูาหมายประกอบด๎วย เยาวชน
แกนน าในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา อาจารยพ์ีเ่ล้ียงและเจา๎หน๎าที่
สาธารณสุข  รวม 130 คน  หลักสูตร 2 วนั 1 คืน ณ
 สถานที่เอกชน
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขํายเยาวชน
แกนน าชมรมTO BE NUMBER ONE ในชุมชน 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขํายชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในระดับพืน้ที่ 
กลํุมเปูาหมายประกอบด๎วย  เยาวชน  เจา๎หน๎าที่
จากหนํวยงานตํางๆ ในพืน้ที่  8 อ าเภอ ๆ ละ 1 
คร้ัง ๆ ละ 50 คน รวม 400 คน ระยะเวลา 1 วนั 
ด าเนินการในพืน้ที่ 8 อ าเภอ
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขํายปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 และแลกเปล่ียนเรียนร๎ูการด าเนินงานระดับจงัหวดั 

       2,777,900          2,777,900

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
ปูองกันปัญหายาเสพติดในจงัหวดั และเยาวชน
ในจงัหวดัมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมขับเคล่ือน
โครงการ To Be Number One 
ทั้งนี้ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที่ 2 - 7  
เนื่องจากเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน

โครงการกระบีเ่มืองสีขาว
หนํวยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดักระบี่

3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชมรม
เพือ่การเป็นชมรมต๎นแบบระดับภาคและประเทศ 
กลํุมเปูาหมายประกอบด๎วย เยาวชนแกนน าชมรม
ในสถานศึกษา 4 ชมรม (ชมรมละ 60 คน 4 ชมรม)
ชุมชน 2 ชมรม สถานประกอบการ 1 ชมรม  
เรือนจ า 1 ชมรม  สถานพินิจฯ 1 ชมรม
และส านักงานคุมประพฤติ 1 ชมรม (ชมรมละ  30 
คน 6 ชมรม) หลักสูตร 2 วนั รวม  420  คน
ณ  สถานที่ต้ังชมรม
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเยาวชน
ต๎นแบบด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา  กลํุมเปูาหมายประกอบด๎วย  
เยาวชนสมาชิกชมรมและอาจารยพ์ีเ่ล้ียงจาก
สถานศึกษา วทิยากรและผ๎ูจดั รวม 20 คน หลักสูตร
 5 วนั ณ  โรงเรียนมัธยมศึกษา
7. การเข๎ารํวมประกวดจงัหวดั อ าเภอและชมรม TO
 BE NUMBER ONE ระดับภาคใต๎ ประจ าปี 2565 
8. การรับการตรวจเยีย่มการปฏิบัติงานจริงและเก็บ
คะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

กระบี ่  33/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ศูนยอ์ านวยการ
ปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจงัหวดักระบี่

2. ปลูกจติส านึกเยาวชนเพือ่สร๎างพืน้ที่ปลอดภัย
ในสถานศึกษา
  1. วเิคราะห์สถานการณ์ จดัล าดับพืน้ที่แพรํระบาด
 จากผลการประเมินสถานะ รอบ2/2563/จดัท า
โครงการเพือ่ขออนุมัติ 
  2. คัดเลือกกลํุมเปูาหมายพืน้ที/่บุคคลเข๎ารํวม
กิจกรรม 
  3. ชี้แจงโครงการแกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
  4. จดัประชุมกลํุมเปูาหมาย ในสถานศึกษาใน
พืน้ที่ที่มีการแพรํระบาดยาเสพติดจ านวน  20 แหํง 
เยาวชนเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 2,400 คน 
  5. ติดตาม ประเมินผล

          476,000         476,000

กระบี ่  34/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ศูนยอ์ านวยการ
ปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจงัหวดักระบี่

3. สร๎างความปลอดภัยในพืน้ที่ที่มีการแพรํระบาด
จากยาเสพติด
  1. จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมัติ
  2. ประเมินพืน้ที่แพรํระบาดยาเสพติดระดับ
ปานกลาง - รุนแรง (ผ๎ูเสพ/ผ๎ูค๎า มากกวาํ 4 คน 
ตํอประชากร  100,000 คน) ในรอบที่ 2/2563 
  3. ประสานกลํุมเปูาหมายบุคคลในพืน้ที่แพรํ
ระบาดยาเสพติด เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎แกํ 
ผ๎ูน าท๎องถิ่น-ท๎องที่ ก านัน ผ๎ูใหญํบ๎าน 
คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
  4. จดัอบรมเชิงปฏิบัติการแกํ ผ๎ูน าท๎องถิ่น-ท๎องที่ 
ในพืน้ที่เปูาหมายหมูํบ๎านรุนแรง จ านวน 20 หมูํบ๎าน
 และหมูํบ๎านระดับปานกลาง จ านวน 88 หมูํบ๎าน 
รวม 104 หมูํบ๎านๆ ละ 5 คน เปูาหมายบุคคล  520
 คน แบํงการจดัอบรม จ านวน  2  รํุน สถานที่จดั 
ณ โรงแรมเอกชน 
  5. ติดตาม/ประเมินผล

          451,000         451,000

กระบี ่  35/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ศูนยอ์ านวยการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจงัหวดักระบี่

4. ขับเคล่ือนการบ าบัดโดยใช๎ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง 
(CBTx)
  1. จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมัติ 
  2. ชี้แจงโครงการแกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
  3. จดัประชุมขับเคล่ือนกระบวนการบ าบัดโดย
ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง (CBTx)ให๎แกํผ๎ูน าหมูํบ๎านแพรํ
ระบาดยาเสพติด จ านวน  104 หมูํบ๎านๆละ 5 คน 
จ านวน 2 รํุน ๆละ 1 วนั 
  4. ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนร๎ู ดูงานสถานที่ บ๎านบํอ
มะมํวง ต าบลทรายขาว จ านวน 1 วนั 
  5. ติดตาม ประเมินผล 

          373,000         373,000

หนํวยงาน : ศูนยอ์ านวยการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจงัหวดักระบี่

5. พัฒนากลไกติดตามเฝูาระวงัแจง๎เตือน ปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด
  1. จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมัติ 
  2. ประสานวทิยากรจากหนํวยงานเกี่ยวข๎อง/ชี้แจง
โครงการแกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
  3. จดัอบรมกลไกการด าเนินงาน ได๎แกํ ชุด
ปฏิบัติการด๎านการขําว ,ผรส. , ชุดปฏิบัติการค๎นหา
 คัดกรองผ๎ูเสพฯ และชุดติดตามผ๎ูผํานการบ าบัด
ในพืน้ที่ฯลฯ เข๎าอบรม 160 คน (อ าเภอละ 20 คน)
  4. ติดตามประเมินผล

          450,000         450,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ศูนยอ์ านวยการ
ปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจงัหวดักระบี่

6. สร๎างการรับร๎ูและรณรงค์ประชาสัมพันธเ์นื่องวนั
ยาเสพติดโลก
  1. จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมัติ 
  2. จดัประชุมชี้แจงคณะกรรมการจดังานรณรงค์
เนื่องในวนัตํอต๎านยาเสพติดโลก ประจ าปี 2564 
  3. ประชาสัมพันธผํ์านส่ือ ทุกชํองทาง 
  4. จดังานวนัยาเสพติดโลก (วนัที่ 26 มิถุนายน 
2564) ณ ห๎องประชุมช๎างเผือก  องค์การบริหาร
สํวนจงัหวดักระบี ่กิจกรรมประกอบด๎วย รวมพลัง
กลํุมพลังแผํนดินทุกภาคสํวน  จ านวน 1,000 คน 
จดันิทรรศการให๎ความร๎ู แจกเอกสารแผํนพับ  
  5. รายงานผลการปฏิบัติ
  6. ประเมินผล

          350,000         350,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ศูนยอ์ านวยการ
ปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจงัหวดักระบี่

7. แผนยทุธการ สยบไพรี ปิดล๎อมตรวจค๎นพืน้ที่แพรํ
ระบาด
  1. จดัท าโครงการเสนอเพือ่ขออนุมัติ
  2. ประสานการปฏิบัติ โดยสนธกิ าลังทุกหนํวย 
ต ารวจ ทหาร ส านักงาน ป.ป.ส.ฝุายปกครอง ฯลฯ 
เพือ่ด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
  3. ชุดปฏิบัติการฯ ก าหนดกลํุมเปูาหมายโดยการ
สืบสวนหาขําว เชิงลึก และตรวจสอบข๎อเท็จจริง 
พร๎อมขออนุมัติศาลออกหมายจบั 
  4. สรุปแผนการปฏิบัติฯ แจง๎ทุกหนํวยทราบ
  5. เปิดปฏิบัติการฯ ตามวนั เวลา ก าหนด  
  6. แถลงขําวการจบักุม /ประเมินผลการปฏิบัติ

          200,000         200,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

12 1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการพัฒนาความปลอดภัย
เส๎นทางทํองเที่ยว
หนํวยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทกระบี่

1. งานติดต้ังไฟฟูาแสงสวาํง  ถนนสายทางเข๎า
โครงการฟืน้ฟูและอนุรักษ์ปุาทุํงทะเลอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลเกาะกลาง อ าเภอ
เกาะลันตา จงัหวดักระบี ่จ านวน 1 แหํง
2. งานติดต้ังไฟฟูาแสงสวาํง ถนนสายทางเข๎าวดับาง
โทง ต าบลนาเหนือ อ าเภออําวลึก จงัหวดักระบี ่
จ านวน 1 แหํง
3. งานติดต้ังไฟฟูาแสงสวาํง ถนนสาย บ๎านคลอง
ทราย – ทําเลน ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
กระบี ่จ านวน 1 แหํง
4. งานติดต้ังไฟฟูาแสงสวาํง ถนนสายแหลมโพธิ์
พัฒนา 1 หมูํที่ 6 ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง จงัหวดั
กระบี ่จ านวน 1 แหํง
5. งานติดต้ังไฟฟูาแสงสวาํง ถนนสายอําวน้ าเมา
พัฒนา 1 หมูํที่ 5 ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง จงัหวดั
กระบี ่จ านวน 1 แหํง

2     33,100,000       33,100,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส๎นทางที่เชื่อมโยงไปยงัแหลํงทํองเที่ยวของ
จงัหวดั เชํน วดัมหาธาตุวชิรมงคล(วดับางโทง) 
อําวพระนาง หาดนพรัตน์ธารา สุสานหอย 75 
ล๎านปี เป็นต๎น ให๎มีมาตรฐาน ความปลอดภัย 
ท าให๎นักทํองเที่ยว ประชาชนในพืน้ที่ ใช๎เดินทาง
สัญจรได๎สะดวกและมีความปลอดภัยมากยิง่ขึ้น
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

13 2       1,119,800         1,119,800

1. ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนในกลํุมแมํบ๎าน
เกษตรกรเพือ่สร๎างมั่นคงด๎านอาหาร
  1. คัดเลือกกลํุมสํงเสริมแมํบ๎านเกษตรกรจ านวน 8
 กลํุม ที่เป็น Smart Group (กลํุมละ 15 ราย) 120 
คน เป็นเงิน 40,800 บาท
  2. จดักระบวนการเรียนร๎ู คร้ังที่ 1 วเิคราะห์พืน้ที่ 
จดัท าแผนการพัฒนากลํุมสํู Smart Group
  3. สนับสนุนปัจจยัการผลิตเพือ่พัฒนากลํุมเป็น
แหลํงเรียนร๎ูต๎นแบบด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวติและ
เศรษฐกิจครัวเรือน 8 กลํุม กลํุมละ 20,000 บาท 
เป็นเงิน 160,000 บาท
  4. ติดตามให๎ค าแนะน าและประเมินผล เป็นเงิน 
15,000 บาท

          215,800             215,800

เห็นควรสนับสนุน  เพือ่ให๎เกษตรกรได๎พัฒนา
ความร๎ูสามารถจดัท าแผนการผลิต สร๎างงาน 
สร๎างอาชีพได๎และยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน 
สนับสนุนการท าเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั
ในโรงเรียน

โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรด๎วย
นวตักรรม
สํูเกษตรยัง่ยนื
หนํวยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดักระบี่

2. ยกระดับขีดความสามารถใน
การผลิตด๎านการเกษตร แปรรูป
 และตลาดสินค๎าเกษตรอยาํง
ครบวงจร ควบคํูกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาดและ
พลังงานทางเลือก
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. พัฒนาขีดความสามารถยวุเกษตรกรสํงเสริมและ
สนับสนุนการเกษตรในกลํุมยวุเกษตรกรเพือ่อาหาร
กลางวนัในโรงเรียน
  1. คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร๎อมในการพัฒนา
เป็นกลํุมยวุเกษตรกร จ านวน 16 โรงเรียน จาก 8 
อ าเภอในจงัหวดักระบี ่(อ าเภอละ 2 โรงเรียน) 
  2. จดัประชุมสัมมนาการการด าเนินงานกลํุม
ยวุเกษตรกรและการท าการเกษตรเพือ่อาหาร
กลางวนัในโรงเรียน (ระดับอ าเภอ/จงัหวดั) จ านวน 
1 คร้ัง 
  3. จดักิจกรรมจดัต้ังกลํุมยวุเกษตรกรในโรงเรียน 
จ านวน 16 โรงเรียน
  4. สนับสนุนปัจจยัการผลิต เป็นคําวสัดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับจดัท าแปลงเกษตรตามแผนการผลิตอาหาร
กลางวนั และกิจกรรมเคหกิจเกษตรในโรงเรียน 
จ านวน 16 โรงเรียน
  5. ติดตามให๎ค าแนะน าและประเมินผล

          904,000             904,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2       7,065,600         7,065,600

1. เทศกาลอําวนางบีทเฟสติวลั
จดังานเทศกาลดนตรี เพือ่เป็นการประชาสมพันธ์
และกระต๎ุนตลาดทํองเที่ยวในชํวงนอกฤดูกาล
ทํองเที่ยว หรือ Green Season มีรูปแบบเป็นการ
แสดงดนตรีบนชายหาดเน๎นความเป็นสากล มีดนตรี
ที่สนุกสนานเร๎าใจและมีสีสันบนชายหาด และจดับูท
จ าหนํายสินค๎า OTOP และของที่ระลึกเมืองกระบี ่
จ านวน 3 วนั

       6,565,600          6,565,600

หนํวยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดักระบี่

2. เทศกาลหนองทะเล นาคา เฟสติวลั
  1. จดักิจกรรมการแขํงขันเดิน – วิ่ง พิชิตเขา
หงอนนาค ระยะทาง 3.7 ก.ม. (วิ่งขึ้นภูเขา) 
ซ่ึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมเทศกาลหนองทะเล นาคา
เฟสติวลั เพือ่น าเสนอกิจกรรมการทํองเที่ยวใน
รูปแบบใหมํและกระต๎ุนการทํองเที่ยวในต าบลหนอง
ทะเล จ านวน 1 วนั
  2. ออกบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนจงัหวดักระบี ่ ไมํต่ ากวาํ
 25 บูธจ านวน 3 วนั

          500,000             500,000

14 1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธแ์ละ
สร๎างภาพลักษณ์ที่ดีทางการ
ทํองเที่ยวจงัหวดักระบี่
หนํวยงาน : ส านักงานจงัหวดั
กระบี่

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจงัหวดั 
การจ าหนํายสินค๎า OTOP กระต๎ุนเศรษฐกิจ
ในแหลํงทํองเที่ยวส าคัญ และเป็นสร๎างรายได๎
ให๎กับประชาชนในพืน้ที่
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

15 2. ยกระดับขีดความสามารถใน
การผลิตด๎านการเกษตร แปรรูป
 และตลาดสินค๎าเกษตรอยาํง
ครบวงจร ควบคํูกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาดและ
พลังงานทางเลือก

โครงการสํงเสริมการใช๎
นวตักรรมพลังงานทดแทนเพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพและลดต๎นทุน
การผลิตสินค๎าเกษตร
หนํวยงาน : ส านักงานพลังงาน
จงัหวดักระบี่

1. กํอสร๎างโรงอบแห๎งพลังงานแสงอาทิตยแ์บบพารา
โบลําโดม ขนาด 8x12 ม. จ านวน 2 ระบบ
2. กํอสร๎างโรงอบแห๎งพลังงานแสงอาทิตยแ์บบพารา
โบลําโดม ขนาด 6x8 ม. จ านวน 2 ระบบ
3. กํอสร๎างโรงอบแห๎งพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด 
3x4 ม. จ านวน 1 ระบบ
4. จดัหาต๎ูอบแห๎งพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด 2x2 ม.
 จ านวน 20 ระบบ

2       2,320,000         2,320,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริมและ
เพิม่ประสิทธภิาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลํุม
เกษตรกรและกลํุมอาชีพในพืน้ที่ ท าให๎ต๎นทุน
การผลิตลดลง และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

16 2       4,945,000         4,945,000

1. ถนนศิลปะ (Street Art)
  1. การแถลงขําวและประชาสัมพันธ์
  2. พิธเีปิดเทศกาลกระบีเ่มืองศิลปะ
    2.1 พิธเีปิดงาน การแสดงทางศิลปวฒันธรรม
รํวมสมัยกระบีเ่มืองศิลปะ
    2.2 ขบวนพาเหรด Canival จากกลํุมจงัหวดั
ภาคใต๎ฝ่ังอันดามัน 
  3. การแสดงบนเวทีด๎านศิลปะรํวมสมัย จ านวน 5 
วนั ณ บริเวณเวทีประติมากรรมไม๎มะหาด 
  4. การแสดงงานศิลปะรํวมสมัยบนถนน 5 วนัๆละ
 10 รายการ ณ บนถนนและแนวริมเขื่อนถนนอุตร
กิจ 
  5. นิทรรศการแสดงงานศิลปะของศิลปินจงัหวดั
กระบีแ่ละกลํุมอันดามันในสาขาตํางๆ จ านวน 30 
ผลงาน ณ บริเวณริมเขื่อนถนนอุตรกิจ
  6. ตลาดนัดศิลปะ การออกบูทจดัแสดงผลงาน 
สาธติ และจ าหนํายสินค๎าด๎านศิลปะรํวมสมัยของภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น จ านวน 30 บูท ณ ริมเขื่อนถนนอุตร
กิจ

       3,916,500          3,916,500

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
อาชีพด๎านศิลปะและวฒันธรรม กระต๎ุน
เศรษฐกิจและเพิม่รายได๎ในพืน้ที่ และการมีสํวน
รํวมของเด็กเยาวชนและระชาชน สํงเสริมจงัหวดั
กระบีเ่ป็นเมืองการทํองเที่ยวเชิงศิลปะ

โครงการเทศกาลกระบีเ่มือง
ศิลปะ : Krabi Art Festival 
2022
หนํวยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดักระบี่

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. ฐานเรียนร๎ูศิลปะสร๎างอาชีพผ๎ูเข๎ารับการอบรม
และฝึกปฏิบัติในฐานการเรียนร๎ูละ 40 คน/ฐานการ
เรียนร๎ู จ านวน 5 วนั วนัละ 7 ชั่วโมง 
ณ ลานจอดรถสภ.เมืองกระบีถ่นนอุตรกิจ จ านวน 3 
 ฐานการเรียนร๎ู ได๎แกํ 1. งาน DIY ศิลปะท ามือ 2. 
ออกแบบเคร่ืองประดับ 3. ออกแบบเคร่ืองแตํงกาย

          428,500             428,500

3. พัฒนาศักยภาพศิลปินและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
จงัหวดักระบี่
  1. การอบรมพัฒนาศักยภาพงานศิลปกรรมรํวม
สมัยให๎ศิลปินและเครือขํายภูมิปัญญาท๎องถิ่นจงัหวดั
กระบี ่ จ านวน  50 คน/ 3 วนั
ณ ศูนยก์ารเรียนร๎ูวฒันธรรมอันดามัน จงัหวดักระบี่
  2. จดัประชุมเสวนาแลกเปล่ียนศิลปินแหํงชาติ 
ศิลปินจงัหวดันครราชสีมา และศิลปินจงัหวดั
เชียงราย จ านวน 100 คน/3 วนั ณ จงัหวดัเชียงราย

          600,000             600,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

17 2       1,850,000           600,000     1,250,000

1. เพิม่ศักยภาพทางการค๎าและการสร๎างมูลคําเพิม่
ให๎สินค๎าเข๎าสํู Platform online และพัฒนา 
Content Marketing
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบตลาด
การค๎าทาง Online การสร๎างผลิตส่ือออนไลน์ Shop
 online QR Codeการสร๎างเร่ืองราว (Story) 
การน าเสนอสินค๎า การจดั display สินค๎าให๎แกํ
ผ๎ูประกอบการสินค๎าและบริการจงัหวดักระบี ่
จ านวน 120 ราย จดัอบรม จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 2 วนั

          600,000             600,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่ขีด
ความสามารถในการแขํงขันให๎กับผ๎ูประกอบ
การการเพือ่ให๎สินค๎ามีมาตรฐานเพิม่ขึ้น 
ทัง้น้ีไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 3 และ 4
 เนื่องจากเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน

โครงการเพิม่ศักยภาพทาง
การค๎าและพัฒนาตลาดเชิงรุก 
จงัหวดักระบี่
หนํวยงาน : ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดักระบี่

2. ยกระดับขีดความสามารถใน
การผลิตด๎านการเกษตร แปรรูป
 และตลาดสินค๎าเกษตรอยาํง
ครบวงจร ควบคํูกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาดและ
พลังงานทางเลือก
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. ประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค๎าชุมชน
เชื่อมโยงการทํองเที่ยว
  - จา๎งเหมาและออกแบบจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
แนะน าผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการทํองเที่ยว 
ในรูปแบบ Clip VDO)

          500,000         500,000

3. สํงเสริมและกระต๎ุนการค๎าในตลาดประชารัฐต๎อง
ชม
  1. จา๎งเหมาจดักิจกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของจงัหวดักระบีเ่พือ่กระต๎ุนการค๎า
ในตลาดประชารัฐต๎องชม ถนนคนเดิน กระบี ่
จ านวน 6 คร้ัง
  2. น าผ๎ูประกอบการในตลาดชุมชนศึกษาดูงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ที่ผลิตจากวสัดุ
ธรรมชาติเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม จ านวน 70 คน 
ระยะเวลา 2 วนั

          400,000         400,000

4. การสํงเสริมตลาดเชิงรุกและขยายชํองทางทาง
การค๎า
 - การเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎าระดับนานาชาติ เชํน
งาน THAIFEX World of Food Asia 2021, งาน
แฟชั่นเส้ือผ๎าและส่ิงทอ,งาน Bangkok Gems & 
Jewely fair, งานของขวญัของที่ระลึก (งาน Big)

          350,000         350,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

18 3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง

โครงการพัฒนาความปลอดภัย
เส๎นทางสัญจรของประชาชน
หนํวยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทจงัหวดักระบี่

1. งานติดต้ังไฟฟูาแสงสวาํง ถนนสายเพชรเกษม - 
ร.ร.บ๎านเขาคราม ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง 
จงัหวดักระบี ่จ านวน 1 แหํง
2. งานติดต้ังไฟฟูาแสงสวาํง ถนนสายเพชรเกษม - 
วงัน้ าเขียว ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบี่
 จ านวน 1 แหํง
3. งานติดต้ังไฟฟูาแสงสวาํง ถนนสายบ๎านใต๎ - 
บ๎านทําหิน ต าบลห๎วยน้ าขาว อ าเภอคลองทํอม 
จงัหวดักระบี ่จ านวน  1 แหํง
4. งานติดต้ังไฟฟูาแสงสวาํง ถนนสายห๎วยน้ าขาว - 
คลองทํอมใต๎ ต าบลห๎วยน้ าขาว อ าเภอคลองทํอม 
จงัหวดักระบี ่จ านวน  1 แหํง

4     11,650,000       11,650,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส๎นทางหลักในการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
การคมนาคมสัญจรในจงัหวดัให๎มีมาตรฐาน 
และความปลอดภัย ท าให๎ประชาชนผ๎ูเดินทาง
ในพืน้ที่และนักทํองเที่ยว ได๎รับสะดวกและมี
ความปลอดภัยมากยิง่ขึ้น
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

19 2       1,344,500     1,344,500

1. ประชาสัมพันธ ์สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ
จดัซ้ือ/จา๎งท า ปูายคัตเอ๎าส์ แผํนพับ วารสาร 
หนังสือ เพือ่ประชาสัมพันธ ์สถานประกอบการ 
และแนะน านักทํองเที่ยวให๎ใช๎บริการสถานประกอบ
การที่ได๎มาตรฐานตามกฎหมาย จดัท าปูายคัตเอาส์ 
ติดต้ัง ณ จดุประชาสัมพันธ ์หลัก ๆ ของจงัหวดั
กระบี ่เชํน สนามบิน แยกอําวนาง แยกตลาดเกํา 
รวมจ านวน 5 ปูาย 5 จดุ เป็นระยะเวลา 1 ปี จดัท า
แผํนพับ 3,000 แผํนจดัท าวารสาร จ านวน 1,000 
เลํม

          200,000         200,000

2. อบรมผ๎ูประกอบการธรุกิจสุขภาพ (สปาและนวด
ไทย) ให๎ผํานมาตรฐานสากล
  - จดัอบรมหลักสูตรการพัฒนาสถานประกอบการ
ให๎ผํานมาตรฐานสากล ประกอบด๎วย ผ๎ูประกอบการ
ฯ จ านวน 40 คน จ านวน 2 วนั 1 คืน              

          130,000         130,000

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน

โครงการสํงเสริม และพัฒนา
ศักยภาพ ธรุกิจบริการสุขภาพ 
จงัหวดักระบี่
หนํวยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดักระบี่

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

3. อบรมหลักสูตรผ๎ูให๎บริการเพือ่ท างานในสถาน
ประกอบการเพือ่สุขภาพ
    - จา๎งเหมาฝึกอบรมหลักสูตร นวดไทย 150 
ชั่วโมง นวดน้ ามัน 60 ชั่วโมง กลํุมเปูาหมายคือ
ประชาชนผ๎ูสนใจ จ านวน 100 คน

          750,000         750,000

4. ศึกษาดูงานการด าเนินงานชมรมสปาและนวด
เพือ่สุขภาพ
  - ศึกษาดูงานการด าเนินงานชมรมสปาและนวด
เพือ่สุขภาพ 40 คน จ านวน 5 วนั 4 คืน

264,500          264,500        

20 1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
เขาขนาบน้ า
หนํวยงาน : ศูนยบ์ริหารจดัการ
ทรัพยากรปุาชายเลนจงัหวดั
กระบี่

1. จดัท าพืน้ทางเดินภายในบริเวณถ้ าเขาขนาบน้ า 
พร๎อมบันไดขึ้นจดุชมววิด๎านบนของถ้ า
2. ติดต้ังระบบไฟฟูาแสงสวาํงภายในถ้ า
3. ติดต้ังทุํนทําเทียบเรือ จ านวน 2 จดุ
4. ปรับปรุงอาคารห๎องน้ าห๎องส๎วม จ านวน 1 หลัง
5. ติดต้ังเดินระบบสายไฟฟูาเคเบิลใต๎น้ าไปยงัเขา
ขนาบน้ า
6. ติดต้ังเดินระบบประปาไปยงัเขาขนาบน้ า

2       8,500,000         8,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของจงัหวดั 
ให๎มีความพร๎อมในการรองรับการทํองเที่ยวและ
อ านวยความสะดวกให๎แกํนักทํองเที่ยว
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

21 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์ชุมชน

2       1,880,000     1,880,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากหนํวยด าเนินการ
เป็นระดับอ าเภอ

หนํวยงาน : ที่ท าการปกครอง
อ าเภออําวลึก

1. เทศกาลรักอําวลึก
จดังานเทศกาลรักอําวลึก ในรูปแบบของงานยอ๎นยคุ
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ มีการออกร๎าน
จ าหนํายสินค๎า ซ๎ุมวฒันธรรมประจ าต าบล การ
แสดงทางวฒันธรรมประจ าถิ่น ลึก จ านวน 5 วนั

          500,000         500,000

หนํวยงาน : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอล าทับ

2. เทศกาลร าลึกพระเศวต (Love Lamthap)
จดังานเทศกาลร าลึกพระเศวต มีกิจกรรมบ าเพ็ญ
กุศลอุทิศให๎กับพระเศวต,นิทรรศการความร๎ู
เกี่ยวกับพระเศวตซ่ึงเป็นช๎างคํูบารมี ล าดับที่ 1 
ในรัชกาลที่ 9 แสดงแสงสีเสียงคล๎องช๎าง, การออก
ร๎านจ าหนํายผลิตภัณฑ์ในท๎องถิ่น จ านวน 1 วนั

          880,000         880,000

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

กระบี ่  51/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเกาะลันตา

3. เทศกาลลานตา ลันตา
จดังานเทศกาลลานตา ลันตา ในรูปแบบของงาน
สะท๎อนวฒันธรรมประเพณีและประวติัศาสตร์
ความเป็นมาของเกาะลันตา มีการจดัขบวนทาง
วฒันธรรม การแสดงทางวฒันธรรม การออกร๎าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและวฒันธรรม จ านวน 3 วนั

          500,000         500,000

2     26,364,000       26,364,000

1. พัฒนาถนนเข๎าสํูแหลํงทํองเที่ยวน้ าตกหินเพิง 
งานปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายทางเข๎าน้ าตกหินเพิง
 ต าบลคลองพน อ าเภอคลองทํอม จงัหวดักระบี ่
ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร พร๎อมติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํง

      22,464,000         22,464,000

2. พัฒนาถนนสายทางเข๎าทําเรือคลองทราย 
งานปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายทางเข๎าทําเรือคลอง
ทราย ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบี ่
ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร พร๎อมติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํง

       3,900,000          3,900,000

22 1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการพัฒนาเส๎นทางเข๎าสํู
แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
หนํวยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทกระบี่

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส๎นทางในการสัญจรทางการทํองเที่ยว 
ท าให๎นักทํองเที่ยวและประชาชนในพืน้ที่ได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

23 2       1,654,700       1,654,700

1. การจดัการด๎านสุขาภิบาลอาหารในพืน้ที่ทํองเที่ยว
  1. แตํงต้ังคณะกรรมการอาหารปลอดภัยในสถาน
ประกอบการพืน้ที่ทํองเที่ยวจงัหวดักระบี่
  2. ส ารวจข๎อมูลตลาดสดนําซ้ือ/พืน้ที่จ าหนําย
อาหารริมบาทวถิี 
  3. จดัประชุมคณะท างานอาหารปลอดภัยในสถาน
ประกอบการพืน้ที่ทํองเที่ยวจงัหวดักระบี ่จ านวน 45
 คน 2 คร้ัง สถานที่ด าเนินการ โรงแรม
  4. ตรวจประเมินแผงลอยจ าหนํายอาหาร ตาม
เกณฑ์ CFGT ณ พืน้ที่จ าหนํายอาหารริมบาทวถิี
  5. จดัอบรมผ๎ูสัมผัสอาหารที่เข๎ารํวมโครงการเพือ่
พัฒนาการจดัการอาหารริมบาทวถิี ปลอดภัยสร๎าง
เสริมสุขภาพ และสนับสนุนการทํองเที่ยวไทย
  6. ประกวดตลาดสดนําซ้ือที่ได๎รักษาคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
  7. จดัซ้ือเคร่ืองตรวจด๎านสุขาภิบาลอาหาร 
ด๎านชีวภาพ

          434,000           434,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
มาตรฐานด๎านอาหารปลอดภัยในพืน้ที่ทํองเที่ยว
จงัหวดักระบี่

โครงการอาหารสุขภาพประจ า
ถิ่นปลอดภัยอาหารสุขภาพ
ประจ าถิ่นปลอดภัยมีคุณภาพ 
สํูการทํองเที่ยวจงัหวดักระบี่
ยัง่ยนื
หนํวยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดักระบี่

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

กระบี ่  53/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยด๎านคุณภาพ ใน
พืน้ที่ทํองเที่ยว
  1. การเก็บตัวอยาํงน้ าบริโภคฯ และน้ าแข็ง ใน
ตลาด/พืน้ที่จ าหนํายอาหารริมบาทวถิี
  2. เก็บตัวอยาํงน้ าบริโภคฯและน้ าแข็งจากสถานที่
ผลิต (พืน้ที่ทํองเที่ยว)
  3. เก็บตัวอยาํงเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท
จากสถานที่ผลิตสํงตรวจวเิคราะห์ เพือ่เฝูาระวงัด๎าน
จลิุนทรีย์
  4. จดัซ้ือชุดทดสอบสารโพลาร์น้ ามันทอดซ้ าใน
ตลาดสด/พืน้ที่จ าหนํายอาหารริมบาทวถิี

          391,300           391,300

3. พัฒนาบุคลากรด๎านการตรวจคุณภาพสารอาหาร
เพือ่ปูองกันโรค
  1. จดัซ้ืออุปกรณ์การด าเนินงานอาหารปลอดภัย 
ลดหวาน-ลดเค็ม เคร่ืองวดัความหวานในอาหาร 
(Sugar meter)  เคร่ืองวดัความเค็ม (Salt meter)
  2. จดัซ้ือเคร่ืองวเิคราะห์องค์ประกอบรํางกาย 
ส าหรับสาธติการประเมินสภาวะสุขภาพ
3. อบรมบุคลากรในการใช๎เคร่ืองมือวดัความหวาน-
เค็มในอาหาร

          399,900           399,900
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

4. แลกเปล่ียนเรียนร๎ู เผยแพรํประชาสัมพันธ ์
อาหารปลอดภัยเพือ่ความปลอดภัยอยาํงยัง่ยนื
  1. เวทีแลกเปล่ียนเรียนร๎ูอาหารสุขภาพประจ าถิ่น
จากชุมชนและสถานประกอบการสํูอาหารปลอดภัย
มีคุณภาพเพือ่การทํองเที่ยวจงัหวดักระบี ่ ปี 2565
  2. ท าส่ือประชาสัมพันธป์ระเภทคลิปวดีิโอ 6 คลิป 
(ชนะเลิศ จากกลํุมชุมชน และจากผ๎ูประกอบการ)

          429,500           429,500

24 2     32,500,000       32,500,000

1. จดังาน Grand Opening การทํองเที่ยวเชิง
วฒันธรรมอาหารกระบี ่มรกตแหํงอันดามันแบบใหมํ
- จดังานแถลงขําว จดัการแสดงแสง สี เสียง เปิดตัว
การทํองเที่ยวเชิงวฒันธรรมอาหารกระบี ่มรกตแหํง
อันดามันแบบใหมํ (Krabi Gastronomy Tourism)
- จดังานเปิดตัวการทํองเที่ยวเชิงวฒันธรรมอาหาร
กระบี ่มรกตแหํงอันดามันแบบใหมํ (Krabi 
Gastronomy Tourism) 

       1,000,000          1,000,000

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการสํงเสริมการเป็นการ
ทํองเที่ยวเชิงวฒันธรรมอาหาร
กระบี ่มรกตแหํงอันดามัน
แบบใหมํ (Krabi Gastronomy
 Tourism)
หนํวยงาน : ส านักงานการ
ทํองเที่ยวและกีฬาจงัหวดักระบี่

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยวในจงัหวดักระบี ่ผ๎ูประกอบการ
ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรม
ตํางๆ เป็นการกระต๎ุนเศรษฐกิจภายในจงัหวดั
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. จดังานเทศกาลอาหาร
- จดังานเทศกาลอาหาร จ านวน 3 คร้ัง โดยเชิญ
ร๎านค๎าและเชฟที่ผํานการพัฒนาจากสถาบันตําง ๆ 
มาออกร๎านค๎าเพือ่แนะน าเมนูอาหารที่พัฒนาขึ้น 
และจดัให๎มีการแสดงศิลปวฒันธรรม การแสดง
ดนตรีการแสดงกิจกรรมบนเวทีตํางๆ

       7,000,000          7,000,000

3. จดัท าถนนอาหาร
- จดัพืน้ที่ถนนอาหาร จดัการแสดงและจ าหนําย
สินค๎าและเชฟที่ผํานการพัฒนาจากสถาบันตําง ๆ 
มาออกร๎านค๎าเพือ่แนะน าเมนูอาหารที่พัฒนาขึ้น 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น สินค๎าโอทอป ของดี
เมืองกระบี ่บูทจ าหนํายสินค๎าขนาด ขนาด 2 x 2 
เมตร พร๎อมระบบไฟสํองสวาํง จ านวน 150 คูหา

       5,000,000          5,000,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

4. การประชาสัมพันธท์ํองเที่ยวเชิงวฒันธรรม
อาหารกระบี ่มรกตแหํงอันดามันแบบใหมํ (Krabi 
Gastronomy Tourism)
  - จดัท าซีรีส์การทํองเที่ยวเชิงวฒันธรรมอาหาร
กระบี ่มรกตแหํงอันดามันแบบใหมํ โดยให๎ยทููบ
เบอร์ดังในเมืองไทย จ านวน 20 ราย
  - จดัท าหนัง ภาพยนตร์ โดยมีเยาวชนของจงัหวดั
กระบีเ่ข๎ารํวมแสดง จ านวน 1 เร่ือง 
  - จดัท าโฆษณาการทํองเที่ยวเชิงวฒันธรรมอาหาร
กระบี ่มรกตแหํงอันดามันแบบใหมํ จ านวน 1 เร่ือง
  - ออกแบบและจดัท าคํูมือ เพือ่การประชาสัมพันธ์
การทํองเที่ยว จ านวน 10,000 แผํน 
  - ประชาสัมพันธท์างโทรทัศน์ โดยการออก
รายการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 5 รายการ
  - ออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธเ์ผยแพรํ
ผํานจอแอลอีดี ในพืน้ที่ภาคใต๎ และ กทม.
  - จดัท าส่ืออินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ เชํน 
Facebook, YouTube ฯลฯ
  - จดัท าบทเพลง จ านวน 1 เพลง

      18,500,000         18,500,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

5. พัฒนามัคคุเทศก์ท๎องถิ่น
  1. อบรมมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น จ านวน 100 คน 
จ านวน 3 วนั 2 คืน 
  2. การศึกษาดูงาน จ านวน 3 วนั 2 คืน 
  3. การทอดลองปฏิบัติงานจริงในพืน้ที่

       1,000,000          1,000,000

25 2     51,300,000       51,300,000

1. ติดต้ังทุํนสะพานทําเทียบปลายหัวทําพร๎อมทาง
ลาดคอนกรีตเสริมเหล็กทําเทียบเรือเกาะปู หมูํที่ 2 
ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง ติดต้ังทุํน
ขนาดกวา๎ง 4.64 x 15.00 เมตร หรือปริมาณพืน้ที่
ไมํน๎อยกวาํ 69.60 ตารางเมตร ตามรูปแบบที่ก าหนด

       9,970,000          9,970,000

2. ติดต้ังทุํนสะพานทําเทียบปลายหัวทํา พร๎อมทาง
ลาดคอนกรีตเสริมเหล็กทําเทียบเรือบ๎านเกาะจ า 
หมูํที่ 3 ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง 
ติดต้ังทุํนขนาดกวา๎ง 4.64 x 15.00 เมตร หรือ
ปริมาณพืน้ที่ไมํน๎อยกวาํ 69.60 ตารางเมตร 
พร๎อมทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบที่
ก าหนด

       9,970,000          9,970,000

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการปรับปรุงสะพานทํา
เทียบเรือเพือ่สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเกาะศรีบอยา
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
กระบี่

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ทําเทียบเรือให๎ได๎มาตรฐาน เสริมสร๎าง
ความปลอดภัยให๎กับนักทํองเที่ยวและประชาชน
ในพืน้ที่ และเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวของ
จงัหวดั ท าให๎นักทํองเที่ยวและประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยมากยิง่ขึ้น
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

3. ติดต้ังทุํนสะพานทําเทียบปลายหัวทํา  พร๎อมทาง
ลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ทําเทียบเรือแหลมสนหนา 
หมูํที่ 1 ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง 
ติดต้ังทุํนขนาดกวา๎ง 4.64 x 30.00 เมตร หรือ
ปริมาณพืน้ที่ไมํน๎อยกวาํ 139.20 ตารางเมตร

      15,680,000         15,680,000

4. ติดต้ังทุํนสะพานทําเทียบปลายหัวทํา ทําเทียบ
เรือบ๎านเกาะฮ่ัง หมูํที่ 4 ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอ
เหนือคลอง ติดต้ังทุํนขนาดกวา๎ง 4.64 x 30.00 
เมตร หรือปริมาณพืน้ที่ไมํน๎อยกวาํ 139.20 ตาราง
เมตร  พร๎อมทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม
รูปแบบที่ก าหนด

      15,680,000         15,680,000

26 3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง

โครงการศูนยสํ์งเสริมสุขภาพ
ชุมชนเมืองกระบี่
หนํวยงาน : โรงพยาบาลกระบี่

กํอสร๎างอาคารอาคารตรวจรักษาโรคและคลินิก
พิเศษ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 36x15 เมตร 
จ านวน 1 หลัง โรงพยาบาลกระบี่

4     18,000,000   18,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกํอสร๎าง
สถานที่ราชการ ซ่ึงผิดหลักเกณฑ์ กบภ.
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

27 2       8,000,000     8,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน

1. รวบรวมองค์ความร๎ูทางประวติัศาสตร์และมรดก
ทางวฒันธรรม
  - จดัประชุมนักโบราณคดี นักประวติัศาสตร์ 
นักวชิาการวฒันธรรม ปราชญ์ท๎องถิ่น และผ๎ูที่
เกี่ยวข๎อง จ านวน 4 คร้ัง/40 คน ณ ศูนยก์ารเรียนร๎ู
วฒันธรรมอันดามัน ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองกระบี่
 จงัหวดักระบี่

          230,000         230,000

2. ปรับปรุงอาคารหอศิลป์อันดามัน
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารหอศิลป์อันดามัน 
ชั้น 1 
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารหอศิลป์อันดา
มัน ชั้น 1 
ณ อาคารหอศิลป์อันดามัน ชั้น 1 ศูนยก์ารเรียนร๎ู
วฒันธรรมอันดามัน ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองกระบี่
 จงัหวดักระบี่

          300,000         300,000

โครงการหอนิทัศน์อารยธรรม
เมืองกระบี่
หนํวยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดักระบี่

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

3. นิทรรศการมีชีวติหอนิทัศน์อารยธรรมเมืองกระบี่
  - โซนยคุกํอนประวติัศาสตร์ 
  - โซนยคุประวติัศาสตร์
  - โซนยคุปัจจบุัน
ณ อาคารหอศิลป์อันดามัน ชั้น 1 ศูนยก์ารเรียนร๎ู
วฒันธรรมอันดามัน ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองกระบี่
 จงัหวดักระบี่

       6,470,000      6,470,000

4. ส่ือเผยแพรํองค์ความร๎ูในหอนิทัศน์อารยธรรม
เมืองกระบี ่จดัท าส่ือเผยแพรํองค์ความร๎ูในหอ
นิทัศน์อารยธรรมเมืองกระบี ่ที่มีเนื้อหาครอบคลุม
ต้ังแตํยคุกํอนประวติัศาสตร์ ยคุประวติัศาสตร์ 
และมรดกทางวฒันธรรม จงัหวดักระบี ่ในรูปแบบ
ตํางๆ ได๎แกํ แผํนพับ ส่ือ Online Application ฯลฯ
 ณ ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดักระบี ่
ศาลากลางจงัหวดักระบี ่เลขที่ 9/10 ต าบลปากน้ า 
อ าเภอเมืองกระบี ่จงัหวดักระบี่

       1,000,000      1,000,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

28 3       1,702,900     1,702,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน

1. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเร่ืองเพศวถิีศึกษา
อบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาเร่ือง
เพศวถิีศึกษา กลํุมเปูาหมาย : ครูในสถานศึกษา 
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา 
จ านวน 2 รํุน ๆ ละ 50 คน รํุนละ 3 วนั

          475,400         475,400

2. พัฒนาแกนน านักเรียนในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรํุน อบรมแกนน านักเรียน
ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรํุน
กลํุมเปูาหมาย : นักเรียนในโรงเรียนมัธยมและขยาย
โอกาสในพืน้ที่  8 อ าเภอ ๆละ 50 คน อ าเภอละ 1 
วนั

          176,000         176,000

3. สร๎างองค์ความร๎ูการส่ือสารเร่ืองเพศในชุมชน 
อบรมหลักสูตรการส่ือสารเร่ืองเพศ แกํ
คณะกรรมการและเจา๎หน๎าที่ศูนยพ์ัฒนาครอบครัว
ในชุมชน กลํุมเปูาหมาย : คณะกรรมการและ
เจา๎หน๎าที่ศูนยพ์ัฒนาครอบครัวในชุมชน จ านวน 50
 คน 2 วนั

          166,300         166,300

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ตลอดชํวงชีวติ
หนํวยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดักระบี่

3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่รณรงค์ส่ือสาร
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรํุนใน
สถานศึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่รณรงค์
ส่ือสารการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วยัรํุนในสถานศึกษา (รูปแบบการเสวนา)
กลํุมเปูาหมาย :นักเรียนในโรงเรียนมัธยม 9 
โรงเรียน ๆละ 100 คน  และส่ือมวลชน จงัหวดั
กระบี ่ โรงเรียนละ 1 วนั

          185,600         185,600

5. อบรมผ๎ูน าชมรมสร๎างสุขภาพระดับต าบล“
ออกก าลังกายชะลอวยักํอนเข๎าสํูวยัสูงอาย”ุ อบรม
ครูผ๎ูน าออกก าลังกายในชมรมสร๎างสุขภาพระดับ
ต าบล ออกก าลังกายชะลอวยั  กํอนเข๎าสํูวยัสูงอาย ุ
ครูผ๎ูน าออกก าลังกายในชมรมสร๎างสุขภาพระดับ
ต าบล จ านวน 53 ต าบลๆละ 2 คน รวม 106 คน  
เป็นเวลา 2 วนั

          300,000         300,000

6. ประกวดแขํงขัน“ออกก าลังกายชะลอวยั
กํอนเข๎าสํูวยัสูงอาย”ุ
ระกวดแขํงขันการออกก าลังกาย“ออกก าลังกาย
ชะลอวยั  กํอนเข๎าสํูวยัสูงอาย”ุของชมรมสร๎าง
สุขภาพ กลํุมเปูาหมาย : สมาชิกชมรมสร๎างสุขภาพ
ระดับต าบล 96 คน จดังาน 1 วนั

           75,600          75,600
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

7. มหกรรมแลกเปล่ียนเรียนร๎ู กลํุมเปูาหมาย : 
สมาชิกชมรมสร๎างสุขภาพ และสมาชิกชมรมผ๎ูสูงอายุ
 53 ต าบล 500 คน  จดังาน 1 วนั
  1. เสวนาวชิาการ “สุขภาพดี มีสุข พร๎อมก๎าวสํู
สังคมสูงอาย ุ: Healthy pre ageing”
  2. จดันิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูการด าเนินงาน
ในชุมชน และผลงานเดํนของชมรมผ๎ูสูงอายุ
  3. ชมรมผ๎ูสูงอายนุ าเสนอผลงานเดํน
  4. ประกวดชมรมผ๎ูสูงอายดีุเดํน
  5. มอบรางวลั -การประกวดแขํงขันการออกก าลัง
กายของชมรมสร๎างสุขภาพ -ชมรมผ๎ูสูงอายดีุเดํน 

          324,000         324,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

29 1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการสร๎างความปลอดภัย
ทางการทํองเที่ยวในเขตเมือง
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
กระบี/่เทศบาลเมืองกระบี่

1. ติดต้ังโคมไฟชนิดหลอด LED บนถนนกระบี ่
จ านวน 200 โคม พร๎อมติดต้ังเสาไฟฟูากิ่งคํู 
ความสูง 9 เมตร จ านวน 11 ต๎น
2. ติดต้ังโคมไฟชนิดหลอด LED บนถนนวชัระ 
จ านวน 124 โคม พร๎อมติดต้ังเสาไฟฟูากิ่งคํู ความสูง
 9 เมตร จ านวน 20 ต๎น
3. ติดต้ังโคมไฟชนิดหลอด LED บนถนนทําเรือ 
จ านวน 36 โคม พร๎อมติดต้ังเสาไฟฟูากิ่งคํู ความสูง 
9 เมตร จ านวน 18 ต๎น
4. ติดต้ังโคมไฟชนิดหลอด LED บนถนนสุดมงคล 
จ านวน 60 โคม พร๎อมติดต้ังเสาไฟฟูากิ่งคํู ความสูง 
9 เมตร แทนเสาไฟฟูาเดิมที่ช ารุด จ านวน 30 ต๎น 
ในพืน้ที่ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองกระบี ่จงัหวดักระบี่

2       7,988,400       7,988,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส๎นทางทํองเที่ยวให๎มีความสวยงาม และเป็นส่ิง
อ านวยความสะดวกเพิม่ความปลอดภัยในการใช๎
เส๎นทาง ท าให๎นักทํองเที่ยวและประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น
มากยิง่ขึ้นในการเดินทางสัญจรยามค่ าคืน
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

30 โครงการสร๎างภูมิค๎ุมกันในการ
ด ารงชีวติของคนกระบี่

3       2,982,300     2,982,300 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน

หนํวยงาน : ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดักระบี่

สร๎างภูมิค๎ุมกันแกํเยาวชนโดยใช๎หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
1. อาราธนาพระนักเทศน์ทั้งจากภายในจงัหวดั และ
ตํางจงัหวดั บรรยายธรรมให๎กับผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม
ตามแนวทาง “บวร”ณ สถานศึกษาในจงัหวดัทุก
อ าเภอๆ จ านวน 8 คร้ัง คร้ังละ 300 คน
2. จดัอบรมคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร 2 คืน 3 
วนั ให๎กับเยาวชนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
อาชีวศึกษา จ านวน 3 รํุน รํุนละ 100 คน

       1,159,800      1,159,800

หนํวยงาน : ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดักระบี่

พัฒนาบุคคลสํูสังคมนําอยูํ
1. เสริมสร๎างพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธกิาร
ทุกระดับ จ านวน 1 รํุน
2. อบรมศาสนพิธกีาร ให๎กับนักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป 2 คืน 3 วนั จ านวน 4 รํุน

       1,159,000      1,159,000

หนํวยงาน : ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษประจ าจงัหวดักระบี่

คํายจติอาสาเด็กพิการ
จดัคํายเด็กพิการและผ๎ูดูแล มีการท ากิจกรรม
รํวมกันระหวาํงผ๎ูพิการและครอบครัวเพือ่เสริมสร๎าง
ความสัมพันธ ์จ านวน 2 วนั 1 คืน

          134,500         134,500

3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

หนํวยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดักระบี่

สํงเสริมความสัมพันธอ์ันดีของภาครัฐและมุสลิมและ
การปฏิบัติตามหลักศาสนา
1. จดักิจกรรมเล้ียงต๎อนรับการเข๎าสํูเดือนรอมฎอน 
จ านวน 1 คร้ัง (1 วนั)  
2. จดักิจกรรมภาครัฐหัวหน๎าสํวนราชการรํวมละศีล
อด จ านวน 7 คร้ัง 7 อ าเภอ
3. จดังานอิดิลฟริต้ีในวนัฮีรายอเพือ่แสดงความยนิดี
แกํคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั อิหมําม,รับ
ฟังนโยบายจากผ๎ูวาํราชการจงัหวดั,รับฟังปาญกถา
จากผ๎ูน าศาสนาอิสลาม, รับฟังปัญหาความต๎องการ
จากพีน่๎องชาวมุสลิม เพือ่น าไปพัฒนาและแก๎ไข
ปัญหา

          529,000         529,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2       7,500,000       7,500,000

1. การพัฒนาบรรจภุัณฑ์สินค๎า OTOP 
รักษ์ธรรมชาติ Green OTOP Packaging
  1. จา๎งเหมาออกแบบบรรจภุัณฑ์ที่ท าจากวสัดุ
ธรรมชาติ จ านวน 30 ผลิตภัณฑ์
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให๎ความร๎ูผ๎ูผลิต
ผ๎ูประกอบการ OTOP เร่ืองบรรจภุัณฑ์จาก
ธรรมชาติ 60 คน
  3. สร๎างต๎นแบบบรรจภุัณฑ์จากวสัดุธรรมชาติ 
สร๎างแบรนด์ Green OTOP Packaging Krabi 

       1,500,000        1,500,000

2. มหกรรม OTOP Krabi Go Green
  1. จา๎งเหมาด าเนินการจดังาน มหกรรม OTOP 
KRABI  Goes  Green (โดมแอร์)
  2. การออกแบบและจดัเตรียมสถานที่จดังานแถลง
ขําว
  3. พิธเีปิดงานและกิจกรรมการแสดง ผ๎ูรํวม
จ าหนํายสินค๎า  จ านวน 200 บูธ

       6,000,000        6,000,000

31 1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP Krabi Goes Green
หนํวยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดักระบี่

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร๎างอาชีพ 
สร๎างรายได๎ เพิม่มูลคําผลิตภัณฑ์โดยใช๎วสัดุ
ธรรมชาติ เสริมสร๎างชุมชนสีเขียว
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

32 1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการปรับปรุงทางเท๎าเพือ่
ผ๎ูสูงอายแุละผ๎ูพิการ 
(อารยสถาปัตย)์แหลํงทํองเที่ยว
หาดนพรัตน์ธารา
หนํวยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
กระบี/่องค์การบริหารสํวน
ต าบลอําวนาง

 งานทางเดินน าทางส าหรับคนพิการ
  - งานทางเดินบนแนวก าแพงกันคล่ืน
  - งานทางลาด
  - งานซํอมแซมทางเดินเท๎า (ที่เสียหาย)

2       9,248,000       9,248,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวกและเพิม่ความปลอดภัยแกํผ๎ูสูงอายุ
และผ๎ูพิการ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของแหลํง
ทํองเที่ยวที่สามารถรองรับและอ านวย
ความสะดวกในการทํองเที่ยวให๎กับนักทํองเที่ยว
ได๎ในทุกชํวงวยั

33 3       2,045,000       2,045,000

1. คํายศิลปวฒันธรรมสรรสร๎างงานศิลป์
ให๎เด็กและเยาวชน 3 วนั 2 คืน 4 กิจกรรม 
  1. อบรมการแสดงร าโนรา 20 คน 
  2. อบรมออกแบบผลิตภัณฑ์จากลูกปัด 20 คน 
  3. อบรมแสดงร ารองเง็ง 20 คน 
  4. อบรมแสดงดนตรีรองเง็ง 10 คน  

          600,000           600,000

3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง

โครงการสืบสาน สร๎างสรรค์ 
ศิลปวฒันธรรมเมืองกระบี่
หนํวยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดักระบี่

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
ศิลปะและวมันธรรม สนับสนุนการทํองเที่ยว
ภายในจงัหวดั  กระต๎ุนเศรษฐกิจและเพิม่รายได๎
ในพืน้ที่จากผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น และการมีสํวน
รํวมของเด็กเยาวชนและประชาชน
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. พัฒนาองค์ความร๎ู ดนตรี ศิลปวฒันธรรม 
พืน้บ๎านเมืองกระบี ่จดักิจกรรม ดนตรีและการ
แสดงทางศิลปวฒันธรรมเพือ่สํงเสริมการทํองเที่ยว
ในสถานที่ทํองเที่ยวได๎แกํ ตลาดประชารัฐถนน
วฒันธรรม สวนสาธารณะธารา และ 
หาดนพรัตน์ธารา รวม 30 คร้ัง

          850,000           850,000

3. ยกระดับงานเทศกาลประเพณีกลํุมชาติพันธุ์
จงัหวดักระบี่
  1. การประชาสัมพันธจ์ดังานประเพณีลอยเรือกลํุม
ชาติพันธุ์ชาวเลอ าเภอเกาะลันตา
  2. จดันิทรรศการและองค์ความร๎ูประเพณีลอยเรือ
กลํุมชาติพันธช์าวเล 
  3. ขบวนทางศิลปวฒันธรรมและพิธแีหํเรือปลาจั๊ก
ชาวเลอูรักลาโวย๎
  4. การแสดงทางศิลปวฒันธรรมและดนตรีพืน้บ๎าน 
  5. ลานวฒันธรรมแสดงวถิีชีวติกลํุมชาติพันธุ์ชาวเล
 จดัแสดงวถิีชีวติภูมิปัญญากลํุมชาติพันธ ์การสาธติ
และจ าหนํายสินค๎าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
อ าเภอเกาะลันตา  

          595,000           595,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

34 2       1,400,000     1,400,000

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎ความชํวยเหลือและ
สร๎างความปลอดภัยทางการทํองเที่ยวระดับสากล 
เจา๎หน๎าที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และสํวน
ราชการที่เกี่ยวข๎อง อบรม ฝึกปฏิบัติเจา๎หน๎าที่ 
อปท.และสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง 2 รํุนๆละ 30 คน 
รํุนละ 5 คืน 6 วนั 

          950,000         950,000

2. เพิม่ขีดความสามารถด๎านความปลอดภัยชายหาด
ทํองเที่ยวจงัหวดักระบี ่กลํุมเปูาหมาย : อาสาสมัคร
หรือเจา๎หน๎าที่ อปท. ในพืน้ที่ทํองเที่ยวจงัหวดักระบี่
 จ านวน 5 แหํง อบรม ฝึกปฏิบัติอาสาสมัครหรือ
เจา๎หน๎าที่ อปท. ในพืน้ที่ทํองเที่ยว 1 รํุน 50 คน 1 
คืน 2 วนั

          250,000         250,000

3. พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนอุบัติเหตุจงัหวดักระบี่
กลํุมเปูาหมาย : ผ๎ูแทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่
รับผิดชอบการด าเนินงานด๎านการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในจงัหวดั (เชํน ส านักงาน 
ปภ.กระบี,่ ต ารวจภูธรจงัหวดักระบี ่ฯลฯ)

          200,000         200,000

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เจา๎หน๎าที่ของรัฐ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การปูองกันภัยพิบัติและ
ชํวยเหลือนักทํองเที่ยวจงัหวดั
กระบี่
หนํวยงาน : ส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั
กระบี่

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

35 2       2,365,000     2,365,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตปลาน้ าจดืแบบครบวงจร
  1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติให๎ความร๎ูด๎านวชิาการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ าแกํเกษตรกร จ านวน  80 ราย
  2. พัฒนาเครือขํายผ๎ูเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดื จ านวน
ไมํน๎อยกวาํ 8 แหํง 
  3. สร๎างแหลํงกระจายพันธุ์ปลา/สนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์สาธติส าหรับฝึกปฏิบัติแกํกลํุมเกษตรกร  
  4. สนับสนุนถังเพาะพันธุ์ปลาเคล่ือนที/่
ขยายลูกพันธุ์ปลาสํูชุมชน  
  5. สนับสนุนเคร่ืองสับละเอียด เพือ่ผสมอาหาร 
ลดต๎นทุนการผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า และเคร่ือง
ท าอาหารสัตวน์้ า (ผสมอาหาร)
  6. สนับสนุนพันธุ์ชนิดปลาสายพันธุ์ดี เพือ่เล้ียง
เป็นพํอแมํพันธุ์ เชํน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก 
  7. ติดตามผลการด าเนินงาน

       2,150,200      2,150,200

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตปลาน้ าจดืแบบครบวงจร
หนํวยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดักระบี่

2. ยกระดับขีดความสามารถใน
การผลิตด๎านการเกษตร แปรรูป
 และตลาดสินค๎าเกษตรอยาํง
ครบวงจร ควบคํูกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาดและ
พลังงานทางเลือก
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. เพิม่ผลผลิตสัตวน์้ าและบริหารจดัการทรัพยากร
ประมงอยาํงยัง่ยนื
  1. ส ารวจจดัเก็บข๎อมูลพืน้ฐานอํางเก็บน้ าพืน้ที่
เปูาหมาย/เตรียมความพร๎อมรํวมกับประมงอ าเภอ
  2. จดัท าแผนชุมชน/ต้ังกฎกติการชุมชนในการ
บริหารแหลํงน้ า
  3. วางแผนการผลิตเพิม่ปริมาณสัตวน์้ าในแหลํงน้ า
ธรรมชาติ
  4. อบรมให๎ความร๎ูด๎านการผสมเทียมพันธุ์สัตวน์้ า
และบริหารจดัการทรัพยากรสัตวน์้ าอยาํงยัง่ยนื

          141,800         141,800

3. พัฒนาเกษตรกรด๎านการแปรรูปสัตวน์้ า
  1. คัดเลือกและสมัครผ๎ูสนใจแปรรูปสัตวน์้ าอบรม
หลักสูตรปลาดุกร๎า ปลาส๎ม ปลาแดด น้ าพริกฯลฯ
  2. ฝึกอบรมฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปสัตวน์้ า
เบือ้งต๎น บรรยาย สาธติและปฏิบัติให๎ความร๎ูแกํ
เกษตรกรกลํุมเปูาหมาย จ านวน 5 คร้ัง 50 ราย

           73,000          73,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

36          3       6,400,000       6,400,000

1. พัฒนาแหลํงเรียนร๎ูด๎านศาสนา ศิลปวฒันธรรม
  1. ปรับปรุงข๎อมูลข๎อมูลองค์ความร๎ู แผํนพับ 
นิทรรศการ ส่ือประชาสัมพันธ ์คํูมือการทํองเที่ยว
ทางศาสนา ศิลปวฒันธรรมในชุมชนคุณธรรม 15 
ชุมชน
  2. ปรับภูมิทัศน์แหลํงเรียนร๎ู  สถานที่ทํองเที่ยว
ทางศาสนา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมที่ส าคัญเพือ่ตํอยอดสํงเสริมการทํองเที่ยว
ในชุมชนคุณธรรม จ านวน 15 ชุมชน 

       2,500,000        2,500,000

2. พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาด๎านศาสนา
ศิลปวฒันธรรม
  1. ออกแบบตราสัญลักษณ์ กราฟิกผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของคุณธรรม 15 ชุมชน 
  2. อบรมองค์ความร๎ู ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาด๎าน
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 30 คน 2 วนั 2 รํุน
  3. อบรมหลักสูตรด๎านการบริการจดัการแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงวฒันธรรม 60 คน หลักสูตร 2 วนั
  4. อบรมพัฒนาส่ือประชาสัมพันธแ์ละชํองทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวฒันธรรมและกิจกรรม
การทํองเที่ยวชุมชนคุณธรรมรํุนละ 60 คน หลักสูตร
 2 วนั 

          900,000           900,000

โครงการสํงเสริมอัตลักษณ์
ชุมชนสํูการทํองเที่ยว "บรม-บวร
 ON Tour"
หนํวยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดักระบี่

3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
สํงเสริมการทํองเที่ยวทางศิลปวฒันธรรมภายใน
จงัหวดั เพิม่ชํองทางการตลาดให๎กับผลิตภัณฑ์
ชุมชน
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

3. มหกรรมพลังชุมชน "บรม บวร "On Tour 
จงัหวดักระบี ่จดังานพลังชุมชนพลัง “บรม บวร” 
แสดงวถิีชีวติ สาธติผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ
ทางวฒันธรรม  เปิดพืน้ที่ลานนิทรรศการองค์ความร๎ู
 แหลํงเรียนร๎ู สถานที่ทํองเที่ยวทางศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรม แสง สี เสียง เพือ่ประชาสัมพันธ์
สํงเสริมการทํองเที่ยวจงัหวดักระบี ่จ านวน 5 วนั

       3,000,000        3,000,000

37 2       2,720,000       2,720,000

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการบริหาร
จดัการการทํองเที่ยวเพือ่รองรับการทํองเที่ยวตามวถิี
ใหมํ
  1. ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด๎าน
มาตรฐานการทํองเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐาน
ด๎านความสะอาดและปลอดภัย (SHA) ให๎กับ
บุคลากรในชุมชนทํองเที่ยวต๎นแบบจงัหวดักระบี ่2 
รํุนๆ ละ 50 คน รวม 100 คน ระยะเวลาไมํน๎อยกวาํ
 12 ชม.
  2. ประเมินผล ทดสอบผ๎ูเข๎าอบรมด๎านมาตรฐาน
การทํองเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐานด๎าน
ความสะอาดและปลอดภัย (SHA)

          280,000           280,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยวในชุมชนที่เชื่อมโยงกับแหลํง
ทํองเที่ยวหลักของจงัหวดัให๎เป็นที่ร๎ูจกั 
และเป็นการเพิม่ศักยภาพการผลิตสินค๎า
ผลิตภัณฑ์ให๎มีมาตรฐาน สร๎างรายได๎เพิม่ขึ้น
ในชุมชน

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการพัฒนาชุมชนทํองเที่ยว
ต๎นแบบจงัหวดักระบี่
หนํวยงาน : ส านักงานการ
ทํองเที่ยวและกีฬาจงัหวดักระบี่
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. พัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงแหลํง
ทํองเที่ยวหลักของจงัหวดักระบี่
- จา๎งเหมาจดักิจกรรม Fam Trip ลงพืน้ที่ชุมชน
ทํองเที่ยวต๎นแบบโดยการเชิญส่ือ Social Media 
(Influencer ด๎านการทํองเที่ยว ยทููบเบอร์ 
บล๏อกเกอร์ และส่ือส่ิงพิมพ์) ที่มีชื่อเสียง เพือ่มาท า
การประชาสัมพันธเ์ส๎นทางการทํองเที่ยวโดยชุมชน
เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวจงัหวดักระบี ่จ านวน 8 
ชุมชน

          300,000           300,000

3. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนทํองเที่ยวต๎นแบบ
  1. ด าเนินการจดัสัมมนาการเพิม่ศักยภาพการผลิต
สินค๎าชุมชน “โรงเรียนทํองเที่ยวชุมชน และ
ผ๎ูประกอบการรายเล็ก” จ านวน 10 รํุน รํุนละ 20 
คน รวมเป็น 200 คน
  2. จดัท า Story ของชุมชนทํองเที่ยวต๎นแบบ
จงัหวดักระบี ่โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบ
บรรจภุัณฑ์ ฉลากหรือแท็กสินค๎าต๎นแบบ เพือ่สร๎าง
มูลคําเพิม่ และการจดัวางสินค๎าในร๎านค๎า จ านวน 
10 ชุมชนๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์

          640,000           640,000
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

4. มหกรรมทํองเที่ยววถิีชุมชนคนกระบี ่ด าเนินการ
จดัมหกรรมวถิีชุมชนคนกระบี ่โดย เชิญเครือขําย
ทํองเที่ยวโดยชุมชนจงัหวดักระบี ่มารํวมเปิดบูธ
น าเสนอวถิีชุมชน แหลํงทํองเที่ยว กิจกรรมการ
ทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 คร้ัง ระยะเวลา 3
 วนั

       1,500,000        1,500,000

38 4. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยัง่ยนื

โครงการสํงเสริมการใช๎
นวตักรรมพลังงานทดแทนเพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพการใช๎
พลังงานและยกระดับคุณภาพ
การบริการของโรงเรียนในพืน้ที่
หํางไกล
หนํวยงาน : ส านักงานพลังงาน
จงัหวดักระบี่

1. ศึกษา ส ารวจ วเิคราะห์ พืน้ที่เปูาหมาย โรงเรียน
บ๎านกอตง หมูํ 1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
2. คัดเลือกเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับพืน้ที่และ
ความต๎องการ
3. ด าเนินการกํอสร๎างและติดต้ังระบบผลิตไฟฟูา
ด๎วยพลังงานแสงอาทิตย ์ แบบเชื่อมตํอระบบ
จ าหนําย (On grid) ขนาดผลิตรวมไมํน๎อยกวาํ 10 
KWp จ านวน 1 ระบบในโรงเรียนเปูาหมาย
4. ทดสอบระบบ และตรวจสอบการท างาน
5. อบรมการใช๎งานเทคโนโลยใีห๎กับกลํุมเปูาหมาย
6. สรุปและประเมินกิจกรรม/รายงานผลให๎จงัหวดั
ทราบตํอไป

5         490,000         490,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริม
การใช๎พลังงานทดแทน ลดภาระคําใช๎จาํยคํา
ไฟฟูาให๎กับโรงเรียนของรัฐในพืน้ที่หํางไกล
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

4     21,100,000     21,100,000

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโตนด-
ทับแสม หมูํที่ 5 บ๎านคลองโตนด ต าบลเกาะลันตา
น๎อย อ าเภอเกาะลันตา  จงัหวดักระบี ่กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว 1,770 เมตร

       9,000,000        9,000,000

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดินแดง หมูํที่ 
1 – หมูํที่ 5 บ๎านหลังสอด ต าบลเกาะลันตาน๎อย 
อ าเภอเกาะลันตา ขนาดความยาว 2,530 เมตร

      12,100,000       12,100,000

39 3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง

โครงการพัฒนาถนนเพือ่การ
สัญจรของประชาชนเกาะลันตา
น๎อย
หนํวยงาน : ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจงัหวดักระบี่

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร๎างพืน้ฐานด๎านการคมนาคมให๎มีคุณภาพ
มาตรฐาน ท าให๎ประชาชนในพืน้ที่และผ๎ูใช๎
เส๎นทางได๎รับความสะดวกสบาย ลดอุบัติเหตุ
ในพืน้ที่
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

40 2     68,400,000   68,400,000

1. เพิม่ศักยภาพการให๎บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลเกาะลันตา
  1. กํอสร๎างอาคารคลินิกโรคไมํติดตํอเร้ือรัง
  2. กํอสร๎างอาคารทันตกรรม

       5,950,000      5,950,000

2. พัฒนาระบบการแพทยฉ์ุกเฉินรองรับ
การชํวยเหลือนักทํองเที่ยวจดัซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน
พร๎อมอุปกรณ์ จ านวน 3 คัน

       6,000,000      6,000,000

3. โรงพยาบาลต๎นแบบแหํงการอนุรักษ์พลังงาน
จดัซ้ือแผงโซลาร์เซลล์เพือ่ติดต้ังบนหลังคาทุกอาคาร

       8,000,000      8,000,000

4. ปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลเกาะลันตารองรับ
การทํองเที่ยว
  1. ถมดิน ปรับภูมิทัศน์ 
  2. ปรับปรุง ตกแตํงภายในและภายนอกอาคาร
ผ๎ูปุวยนอกและผ๎ูปุวยใน
  3. กํอสร๎างร้ัวโรงพยาบาล โดยท าเป็นก าแพง
ประวติัศาสตร์อ าเภอเกาะลันตา และจงัหวดักระบี ่
  4. กํอสร๎างอาคารห๎องพิเศษจ านวน 20 ห๎อง 
พร๎อมตกแตํงภายใน 
  5. กํอสร๎างอาคารห๎องน้ า 14 ห๎อง ห๎องอาบน้ า 2 
ห๎อง และห๎องน้ าผ๎ูพิการ 2 ห๎อง

      48,450,000     48,450,000

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน

โครงการพัฒนาการให๎บริการ
สาธารณสุขเพือ่รองรับการ
ทํองเที่ยวพืน้ที่เกาะลันตา
หนํวยงาน : โรงพยาบาลเกาะ
ลันตา

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

กระบี ่  79/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

41 2       2,014,800     2,014,800

1. สํงเสริมการเล้ียงสาหรํายขนนกเพือ่สร๎างรายได๎
  1. คัดเลือกและรับสมัครเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ
  2. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติให๎ความร๎ูด๎านวชิาการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ า 
  3. สร๎างศูนยเ์รียน และสาธติการเพาะเล้ียง
สาหรํายขนนกเพือ่เป็นต๎นแบบกระจายรายได๎สํูชุมชน
  4. สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช๎ท าบํอเพาะเล้ียงสาหรําย 
3.5x2x0.80 เมตร แกํเกษตรกรเปูาหมาย 20 รายๆ 
ละ 6 บํอ รวม 120 บํอ
  5. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการเพาะเล้ียงสาหรําย 
เชํน สาหรํายขนนก อุปกรณ์ให๎อากาศ และหัวทราย 
 เคร่ืองชั่ง ตะกร๎าใสํสาหรํายเพือ่เพาะเล้ียง ติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

       1,297,900      1,297,900

2. ยกระดับขีดความสามารถใน
การผลิตด๎านการเกษตร แปรรูป
 และตลาดสินค๎าเกษตรอยาํง
ครบวงจร ควบคํูกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาดและ
พลังงานทางเลือก

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน

โครงการสํงเสริมการเล้ียง
สาหรํายขนนกและปลากัดสัตว์
น้ าประจ าชาติ เพือ่สร๎างรายได๎
และเป็นอาชีพทางเลือกพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
หนํวยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดักระบี่

กระบี ่  80/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. สํงเสริมการเล้ียงปลากัดสัตวน์้ าประจ าชาติ
เพือ่สร๎างรายได๎
  1. รับสมัครผ๎ูสนใจเพาะเล้ียงปลากัด และปลา
สวยงาม และชี้แจงโครงการแกํประชาชนในพืน้ที่
  2. อบรมให๎ความร๎ูด๎านการการเพาะเล้ียงปลา
สวยงาม และด๎านการตลาดแบบออนไลน์
  3 .ศึกษาดูงานระบบการผลิตการตลาดปลา
สวยงามในพืน้ที่ จงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดัราชบุรี 
จงัหวดันครปฐม
  4. ติดตามผลการด าเนินงานและให๎ค าแนะน า

          716,900         716,900
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

42 2       1,200,000       1,200,000

1. เสริมสร๎างสมรรถนะเครือขํายคณะท างาน
ขับเคล่ือนชุมชนทํองเที่ยวแบบบูรณาการ
  1. ด าเนินงานวเิคราะห์ข๎อมูลและค๎นหาศักยภาพ
ชุมชนเปูาหมายในพืน้ที่ 16 ชุมชน 
  2. จดัท าผลสรุปในการด าเนินงานค๎นหาศักยภาพ
ชุมชน 

           50,000            50,000

2. จดัแสดงและจ าหนํายโปรแกรมทํองเที่ยวหมูํบ๎าน
ทํองเที่ยวโอทอปนวตัวถิี
  1. ออกแบบและจดัเตรียมสถานที่จดังาน และ 
ผลิตส่ือและโฆษณาประชาสัมพันธ์
  2. พิธเีปิดงาน และจดักิจกรรม Business 
Matching ระหวาํงชุมชนทํองเที่ยว กับ
ผ๎ูประกอบการ
  3. จดันิทรรศการชุมชนทํองเที่ยว จ านวน 16 บูธ 
  4. จดับูธจ าหนํายผลิตภัณฑ์ OTOP และของดี
เมืองกระบี ่8 อ าเภอ รวม จ านวน 40 บูธ 
  5. ด าเนินการประเมินผลโครงการ

          670,000           670,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสํงเสริมการ
การทํองเที่ยวในชุมชน และพัฒนายกระดับ
มาตรฐาน Homestay

โครงการทํองเที่ยวให๎สนุก มี
ความสุขกับชุมชน : Local I 
Love @ Krabi
หนํวยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดักระบี่

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

กระบี ่  82/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

3. พัฒนาครัวเรือน สํู การเป็น Homestay
  1. ประเมินครัวเรือน Homestay เปูาหมายตาม
มาตรฐานที่ก าหนด
  2. วางแผนปรับปรุง Homestay เปูาหมาย
  3. ด าเนินงานปรับปรุง Homestay เปูาหมายตาม
ตัวชี้วดัที่ตกเกณฑ์
  4. ประเมินผลการปรับปรุง Homestay รอบที่ 2 

          480,000           480,000

43 2       5,935,000     5,935,000

1. ประกวดคลิปส้ันนานาชาติสํงเสริมอัตลักษณ์และ
กระต๎ุนการทํองเที่ยวจงัหวดักระบี่
  1. จดัให๎มีการแถลงขําวโครงการ 
  2. ประกาศรับสมัคร/สํงผลงานเข๎าประกวด 
  3. คัดเลือกรอบที่ 1 และประกาศผล 
  4. จดัให๎มีการ Workshop 
  5. เปิด Vote คัดเลือกผ๎ูชนะ Popular 
  6. ประกาศผลผ๎ูชนะ/มอบรางวลั 
  7. ประชาสัมพันธโ์ครงการและผลลัพธ์

       2,965,000      2,965,000

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากงบประมาณ
สํวนใหญํของโครงการเป็นการให๎คําตอบแทน
บุคลากรและเงินรางวลัผ๎ูชนะในการประกวด
ซ่ึงผิดหลักเกณฑ์

1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการกระต๎ุนการทํองเที่ยว
ด๎วยส่ือประชาสัมพันธ์
หนํวยงาน : ส านักงานการ
ทํองเที่ยวและกีฬาจงัหวดักระบี่
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. ประกวดภาพถํายนานาชาติสํงเสริมอัตลักษณ์
และกระต๎ุนการทํองเที่ยวจงัหวดักระบี่
  1. จดัให๎มีการแถลงขําวโครงการ 
  2. ด าเนินการจดัประกวดภาพถํายนานาชาติ 
  3. จดักิจกรรมน าผ๎ูเข๎ารอบแรกรํวมกับชํางภาพรับ
เชิญ และศิลปินแหํงชาติรํวมทริปเดินทางถํายภาพ
ในจงัหวดักระบี ่เป็นระยะเวลา 3 วนั 2 คืน 
โดยจดัให๎มีการแขํงขันส าหรับผ๎ูเข๎ารํวมอีกคร้ัง 
  4. จดัท านิทรรศการภาพถํายนานาชาติ

       2,970,000      2,970,000

44 4       1,429,900     1,429,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน

1. จดุประกายองค์ความร๎ู “ศาสตร์พระราชา
สํูความเข๎มแข็ง”
  1. ศึกษารูปแบบแนวทางการด าเนินงาน 
ตามกรอบแนวทางหมูํบ๎าน 6 สมบูรณ์ 
  2. สร๎างองค์ความร๎ูรํวมกันกับส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ ในการคัดเลือก “หมูํบ๎าน 6 สมบูรณ์” 
  3. สร๎างองค์ความร๎ู ความเข๎าใจในกรอบแนว
ทางการด าเนินงาน 1 วนั 
    3.1 ผ๎ูน าชุมชนอ าเภอละ 1 หมูํบ๎าน 8 หมูํบ๎านๆ
ละ 5 คน รวม 40 คน
    3.2 เจา๎หน๎าที่พัฒนาชุมชน 10 คน (สพจ.และ 
สพอ.)

60,200 60,200

3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง

โครงการหมูํบ๎าน 6 สมบูรณ์ 
น๎อมน าศาสตร์พระราชาสํูความ
เข๎มแข็ง “มั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยนื"
หนํวยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดักระบี่

กระบี ่  84/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

2. ขยายสํูชุมชนน๎อมน าศาสตร์พระราชาสํูการปฏิบัติ
  1. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ สร๎างเครือขําย
การพัฒนา บูรณาการการท างานกับภาคีการพัฒนา 
  2. รํวมกับภาคีการพัฒนาออกแบบกรอบแนว
ทางการขับเคล่ือนวงแผนการติดตามผลการ
ด าเนินงาน
    2.1 ขยายองค์ความร๎ูสํูชุมชน ภาคีการพัฒนา
รํวมสร๎างองค์ความร๎ูแกํชุมชน/ผ๎ูน า 1 วนั ๆ ละ 20 
คน
    2.2 พัฒนา สืบสาน สํูความเข๎มแข็ง สนับสนุน
งบประมาณในการน๎อมน าศาสตร์พระราชาฯ

846,000 846,000

3. ยกยอํงเชิดชูเกียรติ ตํอยอดสํูความยัง่ยนื
   1. จงัหวดัมอบหมาย สนง.พัฒนาชุมชนจงัหวดั 
เป็นคณะท างาน ยกรํางคณะประเมินหมูํบ๎าน
  2. ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ การน๎อมน า
ศาสตร์พระราชาสํูความเข๎มแข๎ง มั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยนื 
  3. ประเมินผล ยกยอํงเชิดชูเกียรติการขับเคล่ือนสํู
ความยัง่ยนื 3.2 ศึกษาดูงาน “โกํงธนูโมเดลต๎นแบบ
ต าบลเข๎มแข็ง” ซ่ึงเป็นต าบลได๎รับพระมหา
กรุณาธคุิณจากสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา๎ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ให๎เข๎ารํวมโครงการ "บ๎านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

382,000 382,000

กระบี ่  85/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

มหกรรม “หมูํบ๎าน 6 สมบูรณ์น๎อมน าศาสตร์
พระราชาสํูความเข๎มแข๎ง” หมูํบ๎าน 6 สมบูรณ์แสดง
นิทรรศการฯ ผลการด าเนินงานของหมูํบ๎าน

141,700 141,700

2         676,600        676,600

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนเชื่อมโยงแหลํง
ทํองเที่ยวชุมชนโดยมีกลํุมเปูาหมายคือ ผ๎ูบริหาร/
ผ๎ูน าสํวนราชการระดับจงัหวดั นายอ าเภอทุกอ าเภอ
 ตัวแทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่
เกี่ยวข๎อง จ านวน 40 คน 
  1. ประชุมเชิงปฎิบัติการเร่ืองการทํองเที่ยวชุมชน 
จ านวน 3 ชั่วโมง
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวางแผนเชื่อมโยง
การทํองเที่ยวชุมชน จ านวน 3 ชั่วโมง 

           16,000          16,000

2. ทดสอบโปรแกรมทํองเที่ยวชุมชนรูปแบบการ
ทํองเที่ยวชุมชน
  1. ลงพืน้ที่ทดสอบโปรแกรม 
  2. กิจกรรมสรุปและประเมินผลและให๎ค าแนะน า
ในการจดัโปรแกรมทํองเที่ยวชุมชนรูปแบบการ
ทํองเที่ยวแบบกระจายที่ผ๎ูชมลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง 

          660,600         660,600

45 1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการเที่ยว กิน พัก รักษ์
กระบี ่เรียนร๎ูวถิีชุมชน
หนํวยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดักระบี่

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไมํใชํภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน

กระบี ่  86/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

1       3,295,600     3,295,600

1. ฝึกอบรมวทิยากรกระบวนการกองทุนแมํของ
แผํนดิน “สร๎างร้ัวครอบครัว ร้ัวชุมชน ปูองกัน
ยาเสพติด"
  1. ด าเนินการฝึกอบรมเจา๎หน๎าที่พัฒนาชุมชน 
กรรมการกองทุนแมํของแผํนดิน และวทิยากร
กองทุนแมํของแผํนดิน การขับเคล่ือนกระบวนการ 
 ปวารณาโมเดล
  2. จดัท าแผนปฏิบัติการ โครงการกองทุนแมํของ
แผํนดินจงัหวดักระบี ่สร๎างร้ัวครอบครัว ร้ัวชุมชน 

          213,600         213,600

2. จดัเวทีประชาคม “สร๎างร้ัวครอบครัว ร้ัวชุมชน 
ปูองกันยาเสพติด"ตามกระบวนการปวารณา โมเดล 
PAVARANA MODEL

       3,082,000      3,082,000

46 3. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนสํูสังคมนําอยู ํและ
ปรับตัวเทําทันตํอบริบทการ
เปล่ียนแปลง

โครงการกองทุนแมํของแผํนดิน
จงัหวดักระบี ่“สร๎างร้ัว
ครอบครัว ร้ัวชุมชน ปูองกันยา
เสพติด”
หนํวยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดักระบี่

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน

กระบี ่  87/89



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

47 2. ยกระดับขีดความสามารถใน
การผลิตด๎านการเกษตร แปรรูป
 และตลาดสินค๎าเกษตรอยาํง
ครบวงจร ควบคํูกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาดและ
พลังงานทางเลือก

โครงการสํงเสริมยวุประมง
ต๎นแบบสร๎างความมั่นคงด๎าน
อาหารสํูชุมชน
หนํวยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดักระบี่

1. คัดเลือกโรงเรียนเปูาหมาย จ านวน  8 โรงเรียน 
โดยพิจารณา ดังนี้
2. จดัต้ังคณะกรรมการยวุเกษตรกรด๎านการประมง
ประจ าโรงเรียน 
3. อบรมการหลักสูตร สํงเสริมและเพิม่ทักษะผลิต
สินค๎าประมงเพือ่สร๎างอาชีพแกํเยาวชนรํุนใหมํ
4. สนับสนุนปัจจยัการผลิตเพือ่ทดลองปฏิบัติการ
เล้ียงสัตวน์้ าและการแปรรูปสัตวน์้ าเชิงปฏิบัติการ
พร๎อมสาธติ  สร๎างองค์ความร๎ูเพือ่พัฒนาสํูการสร๎าง
อาชีพแกํเยาวชนในโรงเรียนตามความต๎องการและ
ศักยภาพของโรงเรียน
5. ติดตามให๎ค าแนะน าและเก็บข๎อมูลด๎านผลผลิต
สัตวน์้ าเป็นประจ าทุกเดือน 
6. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ
เดือนละ 1 คร้ัง

2         500,000        500,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน

48 1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
กํอสร๎างประติมากรรมกุ๎งมังกร
หนํวยงาน : ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจงัหวดักระบี่

กํอสร๎างประติมากรรมกุ๎งมังกร ทองเหลืองฐานใหญํ
 ขนาด 6x14 เมตร ความสูงไมํน๎อยกวาํ 7.50 เมตร 
จ านวน 1 ชุด ในพืน้ที่หมูํที่ 3 ต าบลอําวนาง อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบี่

2       8,951,000       8,951,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร๎าง 
Landmark ประจ าแหลํงทํองเที่ยว เสริมสร๎าง
จดุเดํนของแหลํงทํองเที่ยว  
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ (บาท)

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดกระบี่

5       5,550,000       5,550,000

1. ติดต้ังระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตยพ์ร๎อม
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟูาเกาะไหง

       2,775,000        2,775,000

2. ติดต้ังระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตยพ์ร๎อม
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟูาเกาะรอก

       2,775,000        2,775,000

50 1. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพและยัง่ยนื เพิม่ศักยภาพ
ให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล 
และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

โครงการกํอสร๎างอาคารบริการ
นักทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติหมูํ
เกาะลันตา
หนํวยงาน : อุทยานแหํงชาติหมูํ
เกาะลันตา

กํอสร๎างอาคารบริการนักทํองเที่ยว จ านวน 3 หลัง 2       8,375,000       8,375,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวและอ านวยความสะดวกให๎แกํ
นักทํองเที่ยวท าให๎ได๎รับความสะดวกสบาย 
นักทํองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ

       9,000,000          9,000,000
   462,997,520 245,737,720 84,723,200 132,536,600

คําใช๎จาํยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ
รวมทัง้สิ้น

49 4. อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยัง่ยนื

โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย ์พร๎อม
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟูา
แหลํงทํองเที่ยวในเขตอุทยาน
แหํงชาติหมูํเกาะลันตา
หนํวยงาน : อุทยานแหํงชาติหมูํ
เกาะลันตา

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยว รองรับนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาใช๎
บริการ เพราะปัจจบุันพืน้ที่เกาะรอกและเกาะ
ไหง ใช๎เคร่ืองปัน่ไฟผลิตกระแสไฟฟูา ท าให๎
ส้ินเปลืองพลังงาน ยงัไมํมีไฟฟูาเข๎าถึง

กระบี ่  89/89



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

1 22         240,947,614 15         198,947,739 5           33,777,300 2             7,633,500

              589,075

1               500,000 - -

              215,350

2             1,812,220 3           31,242,000

            1,604,270

38        293,460,544 25        216,086,829 8          36,089,520 5          41,284,195

            8,000,000             8,000,000

38 301,460,544       25        224,086,829 8 36,089,520         5 41,284,195         

หมำยเหตุ : กำรจัดสรรตำมกรอบวงเงินงบประมำณ ปี พ.ศ. 2565 ตำมเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวดัสตูล 219,244,900 บำท (รวมงบบริหำรงำนจังหวดั)

รวม  3  ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดัแบบบูรณำกำร

รวมทั้งหมด

3 การเสริมสร้างความมัน่คง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
 บนฐานปรัชญาของเศรฐกจิพอเพียง

12 47,047,840          7           12,389,350

2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอยา่งสมดุล 
และยั่งยนื

4 5,465,090            3             4,749,740

การเสริมสร้างเศรษฐกจิและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอทุยานธรณีโลก 
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโต
อยา่งต่อเนือ่ง

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดสตูล
หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุม่จังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

สตูล



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

331,790        331,790          1. ช ำระค่ำธรรมเนียมสมำชิกสมำคมเครือข่ำย
อุทยำนธรณีโลก ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ GGN 
(Global Geoparks Network) Association 
งบประมำณ 1500 ยโูร เป็นเงิน 58,500 บำท 
รวมช ำระค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้กับธนำคำร 
ประมำณ 2,000 บำท เป็นเงิน 60,500 บำท
2. สนับสนุนบุคลำกรด้ำนธรณีวทิยำหรือสำขำที่
เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงำนส่วนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัสตูล จ ำนวน 1 คน 15,000 บำท/เดือน 
เป็นระยะเวลำ 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บำท
3. จดัประชุมคณะกรรมกำรอุทยำนธรณีโลกสตูล 
ตำมประกำศจงัหวดัสตูล ฉบับลงวนัที่ 21 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2561 จ ำนวน 6 คณะ รวม 179 คน ประชุม 
2 เดือน 1 คร้ัง รวมทั้งหมด 6 คร้ังต่อปี
 3.1 ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม คนละ 35 บำท/
คร้ัง เป็นเงิน 37,590 บำท 
 3.2 ค่ำวสัดุและอุปกรณ์คนละ 50 บำท/คร้ัง 
เป็นเงิน 53,700 บำท
เป็นเงินทั้งส้ิน 91,290 บำท

1 2. กำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติแบบมี
ส่วนร่วมอยำ่งสมดุล และยัง่ยนื

โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำร
จดักำรอุทยำนธรณีโลกสตูล 
(Satun UNESCO Global 
Geopark)
หน่วยงำน : ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัสตูล/
ส ำนักงำนอุทยำนธรณีสตูล

5 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวอุทยำนธรณีโลกเพียงแห่งเดียว
ของประเทศ ให้สำมำรถคงสภำพกำรเป็นอุทยำน
ธรณีโลกอยำ่งต่อเนื่อง

สตูล   1/25



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

2 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
พหุวฒันธรรมด้ำน
ประวติัศำสตร์และวฒันธรรม
หน่วยงำน : ส ำนักงำน
กำรท่องเที่ยวและกีฬำจงัหวดั
สตูล, อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ, 
ส ำนักงำนจงัหวดัสตูล, องค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดัสตูล, 
เทศบำลต ำบลก ำแพง, อ ำเภอ
ควนกำหลง, อ ำเภอควนโดน

1.  ววิำห์เกำะไข่ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 2565 
เป็นเงิน 675,000 บำท
2. วิ่งส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอยำ่งยัง่ยนืเมืองสตูล 
“Run Thru Satun” เป็นเงิน 2,429,000 บำท
3.  กำรจดังำนแข่งขันวำ่วประเพณีและแสดงวำ่ว
นำนำชำติ เป็นเงิน 3,000,000 บำท
4.  วิ่งยอ้นรอยประวติัศำสตร์ตะรุเตำ คร้ังที่ 19 
เป็นเงิน 1,200,000 บำท
5.  กำรแข่งขันวอลเลยบ์อลชำยหำดนำนำชำติ 
ประจ ำปี 2565 เป็นเงิน 1,500,000 บำท
6.  สตูลอีด้ิลฟีตรีโอเพ้นเฮ้ำส์ 1,000,000 บำท
7. มรกตอันดำมันมหัศจรรยอ์ำหำรอร่อยของดีที่ละงู
 เป็นเงิน 980,000 บำท
8.  Satun Halal Street 2022 เป็นเงิน 1,000,000
 บำท
9.  จดังำนมหกรรมเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวโดย 
ชุมชนจงัหวดัสตูล“มำแลต๊ะ” 1,000,000 บำท
10.  งำน Satun UNESCO Global Geopark Fair 
2022 เป็นเงิน 3,000,000 บำท
11.  เทศกำลงำนดอกกำหลงบำน ประจ ำปี 2565 
เป็นเงิน 500,000 บำท
12.  งำนวนัจ ำปำดะ ผลไม้และของดีจงัหวดัสตูล
 เป็นเงิน 800,000 บำท

2 17,084,000    16,816,000             268,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงพหุวฒันธรรมใน
พืน้ที่ โดยปรบัลด ค่ำวสัดุในกิจกรรมที่ 
2,3,4,5,8, และ 9

สตูล   2/25



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

3 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำร
จดักำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
หน่วยงำน : ส ำนักงำน
กำรท่องเที่ยวและกีฬำจงัหวดั
สตูล/ วทิยำลัยชุมชนสตูล/
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจงัหวดั
สตูล

1. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพชุมชนท่องเที่ยว
จงัหวดัสตูล กลุ่มเป้ำหมำย 110 คน เป็นเงิน 
643,200 บำท
2. ยกระดับกำรพัฒนำโฮมสเตยใ์ห้ได้มำตรฐำน
โฮมสเตยไ์ทย กลุ่มเป้ำหมำย 20 คน  เป็นเงิน 
105,750 บำท
3. กำรพัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
เจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย (ไลฟ์กำร์ด) 27 คน 
เป็นเงิน 580,000 บำท
4. กำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำศักยภำพของชุมชน
ท่องเที่ยวสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร SMEs 
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้ประกอบกำร 20 คน  เป็นเงิน 
150,000 บำท

2 1,478,950      1,465,950                13,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรส่งเสริม
และยกระดับคุณภำพกำรท่องเที่ยวชุมชนให้ได้
มำตรฐำน เพือ่เพิม่รำยได้ให้กับประชำชนใน
ระดับฐำนรำก โดยปรบัลด ค่ำวสัดุส ำนักงำน
และค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์

4 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและ
กำรตลำดโคเนื้อ - แพะเนื้อ
คุณภำพสูง กำรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์
หน่วยงำน : ส ำนักงำนปศุสัตว์
จงัหวดัสตูล/ศูนยว์จิยัและ
พัฒนำอำหำรสัตวส์ตูล

1. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยด้ีำนกำรผลิต
และกำรตลำดโคเนื้อคุณภำพสูง ให้แก่ เกษตรกร
ผู้เล้ียงโคเนื้อ จ ำนวน 80 คน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน 
ฝึกอบรม รุ่นละ 2 วนั เป็นเงิน 130,800 บำท
2. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยด้ีำนกำรผลิต
และกำรตลำดแพะเนื้อคุณภำพสูง ให้แก่ เกษตรกร
ผู้เล้ียงแพะเนื้อ จ ำนวน 80 คน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน 
ฝึกอบรม รุ่นละ 2 วนั เป็นเงิน 136,800 บำท
3. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยด้ีำน
กำรแปรรูปและท ำผลิตภัณฑ์ จำกเนื้อโค-เนื้อแพะ 
ให้แก่ผู้ประกอบกำรแปรรูปและผลิตภัณฑ์โคเนื้อ-
แพะเนื้อ 140 คน แบ่งเป็น 7 รุ่น ๆ ละ 20 คน 
(ฝึกอบรมรุ่นละ 2 วนั) เป็นเงิน 319,200 บำท

2 586,800        549,760                  37,040 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรส่งเสริม
กำรใช้เทคโนโลยเีพิม่มูลค่ำสินค้ำให้กับสินค้ำ
ปศุสัตวเ์พือ่เพิม่รำยได้ให้กับเกษตรกร 
โดยปรบัลด งบประมำณในส่วนของค่ำวสัดุ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

5 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียงปลำ
นวลจนัทร์ทะเลแบบพัฒนำใน
บ่อดิน
หน่วยงำน : ส ำนักงำนประมง
จงัหวดัสตูล

ส่งเสริมกำรเล้ียงปลำนวลจนัทร์ทะเลแบบพัฒนำใน
บ่อดิน 
1. คัดเลือกเกษตรกรเป้ำหมำย
2. อบรมศึกษำดูงำนเร่ืองกำรเล้ียง กำรถอดก้ำง 
และกำรแปรรูปปลำนวลจนัทร์ทะเล เป็นเงิน 
302,000 บำท
3. จดัหำ จดัซ้ือปัจจยักำรผลิต 
4. สนับสนุนปัจจยักำรผลิต ลูกพันธุ์ปลำนวลจนัทร์
ขนำด 2 เซนติเมตร ให้แก่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตวน์้ ำ
ชำยฝ่ัง 40 คน เป็นเงิน 600,000บำท และ
สนับสนุนอำหำรปลำกินพืช เป็นเงิน 128,000 บำท 
(เกษตรกรได้รับปลำนวลจนัทร์ทะเล คนละ 3,000 
ตัว คิดเป็นเงิน 15,000 บำท และได้รับอำหำรปลำ
กินพืชคนละ 8 กระสอบๆ ละ 400 คิดเป็นเงิน 
3,200 บำท) เฉล่ียเกษตรได้รับกำรสนับสนุนปัจจยั
กำรผลิตคนละ 18,200 บำท
5. ติดตำมประเมินผล

2 1,030,000              1,005,200         24,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงโอกำส
ในกำรประกอบอำชีพและเพิม่รำยได้ให้แก่
เกษตรกร โดยปรบัลด ค่ำเบีย้เล้ียงเจำ้หน้ำที่ 6 
คน ออกพืน้ที่ 30 วนั ๆ ละ 120 บำท  เป็นเงิน 
21,600 บำท และค่ำวสัดุส ำนักงำน 3,200 บำท

6 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว สู่
ควำมเป็น
มืออำชีพ
หน่วยงำน : วทิยำลัยชุมชนสตูล

1.  ฝึกอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์ทั่วไป 
(ต่ำงประเทศ)” จ ำนวน 211 ชั่วโมง ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนมัคคุเทศก์หรือผู้น ำเที่ยวที่ต้องกำร
มีบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป จ ำนวน 40 คน เป็นเงิน 
866,950 บำท

2 2,311,820      2,235,020                76,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล และเพือ่รองรับกำรท่องเที่ยว
ของจงัหวดัสตูล โดยปรบัลด ค่ำวสัดุส ำนักงำน/
คอมพิวเตอร์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

2.  ฝึกอบรมหลักสูตร“วชิำมัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค 
(ภำคใต้)” จ ำนวน 130 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนมัคคุเทศก์หรือผู้น ำเที่ยวที่ต้องกำรมีบัตร
มัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค (ภำคใต้) จ ำนวน 40 คน 
เป็นเงิน 576,400 บำท
3.  หลักสูตร “มัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค (ภำคใต้)” 
กรณีเปล่ียนผ่ำนประเภทใบอนุญำตจำกมัคคุเทศก์
เฉพำะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค (ภำคใต้) 
จ ำนวน 27 ชั่วโมง  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
มัคคุเทศก์หรือผู้น ำเที่ยวที่ต้องกำรมีบัตรมัคคุเทศก์
เฉพำะภูมิภำค (ภำคใต้) จ ำนวน 60 คน เป็นเงิน 
340,600 บำท
4. ฝึกอบรมหลักสูตร “อำสำสมัครผู้น ำเที่ยวอุทยำน
ธรณีโลกสตูล” จ ำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ประชำชน
ในชุมชนผู้ปฏิบัติห้ำที่เป็นผู้น ำเที่ยวในพืน้ที่อุทยำน
ธรณีโลกสตูล หรือผู้สนใจเป็นอำสำสมัครเป็นผู้น ำ
เที่ยวในพืน้ที่อุทยำนธรณีโลกสตูล จ ำนวน 40 คน 
เป็นเงิน 192,950 บำท
5.  ฝึกอบรมหลักสูตร “นวดไทยเพือ่สุขภำพ 150 
ชั่วโมง” ให้แก่ผู้ที่ให้บริกำรนวดไทย หรือผู้ที่สนใจ
ให้บริกำรนวดไทย จ ำนวน 20 คน เป็นเงิน  
236,010 บำท
6.  ฝึกอบรมหลักสูตร “นวดฝ่ำเท้ำเพือ่สุขภำพ 60 
ชั่วโมง” ให้แก่ผู้ที่ให้บริกำรนวดฝ่ำเท้ำ หรือผู้ที่สนใจ
ให้บริกำรนวดฝ่ำเท้ำ จ ำนวน 20 คน เป็นเงิน 
98,910 บำท

สตูล   5/25



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

7 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ผู้ประกอบกำรวสิำหกิจชุมชน
และ SMEs รองรับกำรท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและอุทยำนธรณีโลก
หน่วยงำน : ส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจงัหวดัสตูล

1. กำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร 
เป็นเงิน 82,550 บำท
 1.1 จดัสัมมนำมำตรฐำนกำรจดักำร (มจก.)
 1.2 ประเมินศักยภำพสถำนประกอบกำรตำม
มำตรฐำน 
 1.3 จดัประชุมคณะกรรมกำรฯ เพือ่คคัดเลือก
สถำนประกอบกำร
2. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เป็นเงิน  652,000 
บำท 
 2.1 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรรูปแบบ Training 
Need 
 2.2 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรรูปแบบ Training 
Camp 
3. กำรพัฒนำบรรจภุัณฑ์ต้นแบบเป็นเงิน 50,000 
บำท
 3.1 ค่ำจำ้งเหมำออกแบบบรรจภุัณฑ์และท ำต้นแบบ
เสมือนจริง พร้อมสร้ำงเร่ืองรำวและตรำสินค้ำ 20 
ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 1,000 บำท เป็นเงิน 20,000 บำท
 3.2 ค่ำจำ้งผลิตบรรจภุัณฑ์ต้นแบบ เพือ่ใช้
ในกำรส่งเสริมกำรตลำด 20 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 50 
ชิ้นๆ ละ 30 บำท เป็นเงิน 30,000 บำท
4. กำรส่งเสริมกำรตลำด เป็นเงิน 103,160 บำท 
 4.1 จดัท ำส่ือประชำสัมพันธ์

2 887,710        860,710                  27,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรรำยยอ่ย และยกระดับ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยปรบัลด ค่ำวสัดุ
ส ำนักงำน/คอมพิวเตอร์
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

 4.2 จดัสัมมนำเชื่อมโยงร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำของฝำก
ของที่ระลึกและกำรท ำ QR Code แสดงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 4.3 กำรจดัสัมมนำสรุปผลกำรด ำเนินงำนและแถลง
ข่ำวประชำสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์

8 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรพัฒนำผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร OTOP สู่
มำตรฐำนสำกลและส่งเสริม
กำรตลำด
หน่วยงำน : ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจงัหวดัสตูล

1. ฝึกอบรมพัฒนำผู้ประกอบกำรสู่มำตรฐำนสำกล 
ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบกำร OTOP 30 คน 
เป็นเงิน 77,305 บำท 
2. จำ้งเหมำจดังำนส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดให้กับ
ผู้ประกอบกำร OTOP และชุมชนท่องเที่ยว จงัหวดั
สตูล (Satun Festival) จ ำนวน 3 คร้ังๆ ละ 5 วนั 
เป็นเงิน 4,500,000 บำท

2 4,577,305      4,566,500                10,805 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำร และเพิม่ช่องทำง
กำรตลำด โดยปรบัลด ค่ำวสัดุส ำนักงำน

9 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรพัฒนำช่องทำง
กำรตลำดออนไลน์ด้วย DIGITAL
 MARKETING 
หน่วยงำน : ส ำนักงำนพำณิชย์
จงัหวดัสตูล/วทิยำลัยชุมชนสตูล

ฝึกอบรมหลักสูตร “กำรตลำดออนไลน์” จ ำนวน 30
 ชั่วโมง กลุ่มเป้ำหมำย คือเกษตรกรผู้ผลิตหรือ
จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ประมง ปศุสัตว/์กลุ่มวสิำหกิจ
ชุมชน/ผู้ประกอบกำร SMEs

2 605,100        597,750          7,350          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรเพิม่
ช่องทำงกำรตลำด เพือ่เพิม่รำยได้ให้แก่เกษตรกร
โดยปรบัลด ค่ำวสัดุ

10 2. กำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติแบบมี
ส่วนร่วมอยำ่งสมดุล และยัง่ยนื

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
จงัหวดัสตูล
หน่วยงำน : ส ำนักงำนจงัหวดั
สตูล/อ ำเภอควนโดน/วทิยำลัย
ชุมชนสตูล

1. กำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น (หน่วย
ด ำเนินกำร : อ ำเภอควนโดน) โดยกำรส ำรวจ เก็บ
รวบรวม รักษำ อนุรักษ์ และจดัท ำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรท้องถิ่น เป็นเงิน 202,100 บำท

5 317,300        301,950                  15,350 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมทุกภำคส่วนในกำรอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมที่ส ำคัญของ
จงัหวดั โดยปรบัลด ค่ำวสัดุส ำนักงำน และน้ ำมัน
เชื้อเพลิง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

2. อนุรักษ์และพัฒนำกำรผลิตสมุนไพร 
ปลำไหลเผือก ในเขตต ำบลทุ่งนุ้ย (หน่วยด ำเนินกำร
 : วทิยำลัยชุมชนสตูล)  
 2.1 ศึกษำภูมิปัญญำกำรใช้พืชสมุนไพร 
ปลำไหลเผือก จำกหมอพืน้บ้ำนโดยกำรสัมภำษณ์
เชิงลึก และจดัสัมมนำร่วมกันระหวำ่งหมอพืน้บ้ำน
และผู้ที่เคยรักษำด้วยปลำไหลเผือก 
 2.2 สร้ำงเครือข่ำยอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร
ปลำไหลเผือก โดยจดัต้ังกลุ่มอนุรักษ์ปลำไหลเผือก 
ต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอควนกำหลง จงัหวดัสตูล และ
ศึกษำลักษณะกำรกระจำยพันธุ์ของสมุนไพร
ปลำไหลเผือก
 2.3 ขับเคล่ือนกำรผลิตพืชสมุนไพรปลำไหลเผือก
อยำ่งยัง่ยนื โดยกำรทดสอบกำรปลูกปลำไหลเผือก
ในสวนผลไม้และสวนยำงพำรำ และขยำยผล
กำรด ำเนินกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้สู่
ประชำชนกลุ่มอื่นๆ เป็นเงิน 115,200 บำท

11 3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรเพิม่ประสิทธภิำพ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดจงัหวดัสตูล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน : ศูนยอ์ ำนวยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพ
ติดจงัหวดัสตูล (ศอ.ปส.จ.สต.)

1. ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
เป็นเงิน 879,830 บำท
 1.1 กิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ ์เสริมสร้ำง
จติส ำนึกเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
จงัหวดัสตูล เป็นเงิน 279,600 บำท
 1.2 กิจกรรมวนัต่อต้ำนยำเสพติดโลก เป็นเงิน 
72,000 บำท

1 5,444,530      4,564,700               879,830 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด และส่งเสริมกิจกรรม
เยำวชนเพือ่ให้เป็นคนเก่ง คนดี ของสังคม
ตัดกิจกรรมที ่1 เป็นเงิน 879,830
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

 1.3 กิจกรรมบ้ำนล้อมรักจงัหวดัสตูล เป็นเงิน 
245,880 บำท
 1.4 กิจกรรมจดัระเบียบสังคมแบบบูรณำกำรเพือ่
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 120,000 บำท
 1.5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
จงัหวดัสตูล (พืน้ที่อ ำเภอน ำร่อง) 4 อ ำเภอ คือ
อ ำเภอละงู อ ำเภอควนกำหลง อ ำเภอควนโดน และ
อ ำเภอมะนัง เป็นเงิน 162,350 บำท
    1.5.1 กิจกรรมเยำวชนต้นกล้ำรุ่นใหม่ ต้ำนภัย
ยำเสพติด (หน่วยงำน : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
ละงู) เป็นเงิน 44,150 บำท
    1.5.2 กิจกรรมต้นกล้ำสีขำวขจดัภัยยำเสพติด 
อ ำเภอควนกำหลง จงัหวดัสตูล (หน่วยงำน :
 ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอควนกำหลง) 38,800 บำท
    1.5.3 “ค่ำยกิจกรรมสร้ำงสรรค์ เยำวชนควนโดน
รุ่นใหม่ รวมใจ ต้ำนภัยยำเสพติด” (หน่วยงำน : 
ที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอควนโดน) 48,200 บำท
    1.5.4 กิจกรรมอบรมทักษะด้ำนกีฬำ
วอลเลยบ์อลแก่เด็กและเยำวชนต้ำนภัยยำเสพติด 
อ ำเภอมะนัง จงัหวดัสตูล (หน่วยงำน : ที่ท ำกำร
ปกครอง อ ำเภอมะนัง) เป็นเงิน 31,200 บำท
2. ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO 
BE NUMBER ONE  เป็นเงิน 4,564,700 บำท
 2.1 กิจกรรมค่ำยเตรียมพร้อม TO BE NUMBER 
ONE เป็นเงิน 930,700 บำท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

   2.1.1 ค่ำยเตรียมพร้อม TO BE NUMBER ONE 
Teen Dancercise  เป็นเงิน 200,600 บำท     
   2.1.2 ค่ำยเตรียมควำมพร้อม TO BE NUMBER 
ONE IDOL เป็นเงิน 128,200 บำท
   2.1.3 ค่ำยพัฒนำแกนน ำเยำวชน TO BE 
NUMBER ONE เป็นเงิน 310,000 บำท 
   2.1.4 ค่ำยเตรียมควำมพร้อมจงัหวดั อ ำเภอ/
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภำค เป็นเงิน 
126,000 บำท  
   2.1.5 ค่ำยเตรียมควำมพร้อม/รับทีมประเมิน
จงัหวดั อ ำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE 
(ตรวจประเมินระดับพืน้ที)่ เป็นเงิน 113,500 บำท
   2.1.6 เตรียมควำมพร้อมร่วมประกวดจงัหวดั 
อ ำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับ 
ประเทศ เป็นเงิน 62,400 บำท
2.2 กิจกรรมกำรแข่งขันประกวด  TO BE NUMBER
 ONE เป็นเงิน 3,351,800 บำท
   2.2.1 กำรแข่งขันประกวด TO BE NUMBER 
ONE Teen Dancercise ระดับจงัหวดั เป็นเงิน 
145,000 บำท
   2.2.2 กำรประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
 ระดับจงัหวดั เป็นเงิน 145,000 บำท
   2.2.3 ประกวดอ ำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับจงัหวดั เป็นเงิน 145,000 บำท    
   2.2.4 ประกวดจงัหวดั อ ำเภอ/ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ภำคใต้ เป็นเงิน 418,000 บำท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

  2.2.5 ประกวด TO BE NUMBER ONE Teen 
Dancercises ภำคใต้  เป็นเงิน 280,800 บำท
  2.2.6 ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 
ภำคใต้  เป็นเงิน 129,000  บำท
  2.2.7 กำรเข้ำร่วมประกวด   TO BE NUMBER 
ONE Teen Dancercises ระดับประเทศ เป็นเงิน 
276,000 บำท   
   2.2.8 กำรเข้ำร่วมประกวด   TO BE NUMBER 
ONE IDOL ระดับประเทศ เป็นเงิน 525,000 บำท  
    2.2.9 เข้ำร่วมประกวดจงัหวดั อ ำเภอ/ชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เป็นเงิน 
1,288,000 บำท  
  2.3 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเป็นเงิน เป็นเงิน 
42,200 บำท
  2.4 มหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER 
ONE จงัหวดัสตูล เป็นเงิน 240,000 บำท

12 3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรชำวสตูลเทิดทูน
สถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์
หน่วยงำน : ส ำนักงำนจงัหวดั
สตูล

1. เทิดพระเกียรติพระบำมสมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจำ้อยูห่ัว  เป็นเงิน 200,000 บำท
2. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง เป็นเงิน 100,000 บำท
3. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ พระบรม
รำชินี เป็นเงิน 120,000 บำท
4. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมวงศำนุวงศ์ 
เป็นเงิน 30,000 บำท
5. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธริำช
 เป็นเงิน 470,000 บำท

1 920,000        920,000          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำง
ควำมสำมัคคี และสนับสนุนในกิจกรรมเพือ่
ปลูกจติส ำนึกประชำชนให้เทิดทูนสถำบัน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

13 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
หน่วยงำน : ส ำนักงำนเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดัสตูล/
ส ำนักงำนเกษตรจงัหวดัสตูล

1. ส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัยในโรงเรียน โดย
อบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรเกษตร
ปลอดภัยในโรงเรียน และจำ้งเหมำปรับปรุงพัฒนำ
แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรตำมควำมต้องกำรของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร เช่น ปรับปรุงแปลงผัก ขุดลอก
สระเก็บน้ ำ ปรับปรุงเล้ำไก่ ปรับปรุงโรงปุย๋ ปรับปรุง
โรงเก็บอุปกรณ์ เป็นต้น (7 โรงเรียนๆ ละ 50,000 
บำท เป็นเงิน 350,000 บำท) เป็นเงิน 977,625 บำท
2. อ ำนวยกำรและติดตำมประเมินผลโครงกำร 
เป็นเงิน 63,480 บำท

2 1,041,105      945,625                  95,480 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำรเพือ่
ส่งเสริมคุณภำพชีวติของประชำชน โดยปรบัลด
ในส่วนของกำรติดตำมประเมินผล และค่ำวสัดุ
ส ำนักงำน/คอมพิวเตอร์

14 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน
สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หน่วยงำน : ส ำนักงำนพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนจงัหวดัสตูล/
ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัสตูล/ส ำนักงำน
สวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
จงัหวดัสตูล/ส ำนักงำนพลังงำน
จงัหวดั

1. จดัต้ังศูนยฝึ์กอบรมด้ำนพลังงำนทดแทนจำก
โซล่ำเซลล์เพือ่กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ ำนวน 100 
คน แบ่งเป็น 5 รุ่นๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 12,77,750
 บำท
2. จดัต้ังศูนยฝึ์กอบรมและทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน สำขำช่ำงปรับอำกำศภำยในบ้ำนและ
กำรพำณิชยข์นำดเล็ก เพือ่กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จ ำนวน 100 คน แบ่งเป็น 5 รุ่นๆ ละ 20 คน 
กลุ่มเป้ำหมำย คือ ชุมชน ผู้ประกอบกิจกำรและ
ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว บุคลำกรของ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท่องเที่ยว และแรงงำนที่ได้รับผลกระทบจำก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นเงิน 855,750 บำท

2       2,133,500     2,133,500 ไม่ควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นภำรกิจปกติของ
ส่วนรำชกำร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

15 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรกำรพัฒนำระบบกำร
เล้ียงไก่พืน้เมืองและเป็ดเทศเพือ่
เป็นอำชีพเสริมให้กับผู้มีรำยได้
น้อยจงัหวดัสตูล
หน่วยงำน : ส ำนักงำนปศุสัตว์
จงัหวดัสตูล/วทิยำลัยชุมชนสตูล

1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเล้ียงไก่พืน้เมือง/เป็ดเทศ 
ให้แก่เกษตรกร  อบรม 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน เป็นเงิน
 102,800 บำท
2.  อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรท ำอำหำรสัตว ์ให้แก่
เกษตรกร อบรม 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 
42,800 บำท
3.  อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรฟักไข่ ให้แก่เกษตรกร 
อบรม 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 58,800 บำท
4.  อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเชือดและจ ำหน่ำยไก่  
อบรม 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 28,800 บำท
กลุ่มเป้ำหมำย คือ เกษตรกรต ำบลควนโดน และ
เกษตรกรต ำบลควนโพธิ์ อ ำเภอควนโดน จงัหวดัสตูล

2 233,200        233,200          เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงอำชีพ 
เพิม่รำยได้ให้แก่ประชำชน

16 2. กำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติแบบมี
ส่วนร่วมอยำ่งสมดุล และยัง่ยนื

โครงกำรสตูลเข้มแข็ง
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
หน่วยงำน : ส ำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยจงัหวดั
สตูล

1. ฝึกอบรมชุมชนเข็มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ 4 
รุ่นๆ ละ 50 คน เป็นเงิน 200,000 บำท
2. จดัท ำและติดต้ังป้ำยเตือนภัยสึนำมิและป้ำย
แผนที่แสดงเส้นทำงหนีภัย
 2.1 ป้ำยแผนที่แสดงเส้นทำงหนีภัย ขนำด 1.2 x 
2.4 เมตร 32 ป้ำย  พืน้ที่บนฝ่ัง ป้ำยละ 13,415.93 
บำท จ ำนวน 18 ป้ำย พืน้ที่บนเกำะ ป้ำยละ 
17,541.97 บำท จ ำนวน 14 ป้ำย
 2.2 ป้ำยเตือนภัยสึนำมิ ขนำด 0.6 x 0.6 เมตร 
จ ำนวน 829 ป้ำย 
พืน้ที่บนฝ่ัง ป้ำยละ 3,934.02 บำท จ ำนวน 529 
ป้ำยพืน้ที่บนเกำะ ป้ำยละ 17,541.97 บำท จ ำนวน 
300 ป้ำย เป็นเงิน 4,116,000 บำท

4 4,316,000      4,116,000        200,000       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรยกระดับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและ
ประชำชน โดยปรบัลดกิจกรรมที ่1 เป็นเงิน 
200,000 บำท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

17  3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรสตูลสันติสุข
หน่วยงำน : ที่ท ำกำรปกครอง
จงัหวดัสตูล

ฝึกอบรมจดัต้ัง/ทบทวนชุดรักษำควำมปลอดภัย
หมู่บ้ำน (ชรบ.) จ ำนวน 12 รุ่นๆ ละ 100 คน

1 1,861,600      1,381,600               480,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชำชนในพืน้ที่
ข้อสังเกต ค่ำเคร่ืองแต่งกำย ชรบ.จ ำนวน 12 
รุ่นๆ ละ100 คนๆ 400 บำท เป็นเงิน 480,000 
บำท

18  3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนนอกระบบสู่กำรสร้ำง
งำนสร้ำงอำชีพวถิีใหม่ (New 
Normal)
หน่วยงำน : ส ำนักงำนแรงงำน
จงัหวดัสตูล

พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน (กำรฝึกอำชีพอิสระ) 
ให้แก่กลุ่มแรงงำนนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจำ้ง ผู้วำ่งงำน
ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวน 200 คน 
อบรม 10 รุ่นๆ ละ 20 คน หลักสูตรระยะเวลำ 5 วนั
 จ ำนวน 30 ชั่วโมง ดังนี้
1. กลุ่มอำชีพก่อสร้ำง จ ำนวน 2 หลักสูตร 
   - หลักสูตรช่ำงทำสีตกแต่ง จ ำนวน 1 รุ่น
   - หลักสูตรช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร จ ำนวน 1 รุ่น
2.  กลุ่มอำชีพอุตสำหกรรมศิลปะ จ ำนวน 3 หลักสูตร
   - หลักสูตรกำรมัดยอ้มผ้ำ จ ำนวน 3 รุ่น/ 60 คน
   - หลักสูตรกำรท ำเคร่ืองมือประมงพืน้บ้ำน จ ำนวน
 1 รุ่น
   - หลักสูตรกำรท ำขันหมำก จ ำนวน 1 รุ่น
3. กลุ่มอำชีพธรุกิจบริกำร จ ำนวน 3 หลักสูตร 
    - หลักสูตรกำรท ำพลังงำนทดแทน (โซล่ำเซลล์) 
จ ำนวน 1 รุ่น
    - หลักสูตรช่ำงซ่อมไฟฟ้ำในครัวเรือน จ ำนวน 1 
รุ่น
    - หลักสูตรกำรท ำขนมพืน้บ้ำน จ ำนวน 1 รุ่น

4 813,750                  813,750 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงงำน 
สร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มแรงงำนนอกระบบ,
ผู้ถูกเลิกจำ้ง และผู้วำ่งงำนที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

19 3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรคนสตูลสุขภำพดีด้วย
กำรแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร
หน่วยงำน : ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจงัหวดัสตูล

ส่งเสริมเกษตรกรในพืน้ที่ปลูกสมุนไพร โดยอบรม
ควำมรู้กำรปลูกพืชสมุนไพร ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกสมุนไพรและเครือข่ำยที่รับผิดชอบในอ ำเภอ
ละงู จงัหวดัสตูล 50 คน,จำ้งเหมำบริกำรวเิครำะห์
ตรวจสภำพดิน วเิครำะห์ตรวจสภำพน้ ำ วเิครำะห์
ตรวจสอบส่ิงปรับปรุงดิน และวเิครำะห์ตรวจ
คุณภำพกำรปนเปือ้นของสำรเคมีก ำจดัศัตรูพืช, 
สนับสนุนวสัดุกำรเกษตร เช่น จอบ พล่ัว เสียม 
ครำด แกลบ เศษกำบมะพร้ำว ขี้ใส้เดือน และ
สนับสนุนต้นพันธส์มุนไพร เช่น ต้นกล้ำไพล ต้นกล้ำ
ขมิ้นชัน เป็นเงิน 450,000 บำท (เกษตรกรได้รับ
กำรสนับสนุนวสัดุกำรเกษตรเฉล่ียรำยละ 9,000 
บำท)

4 1,303,000      1,204,600                98,400 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและส่งเสริม
ให้ประชำชนบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยปรบัลด ค่ำเบีย้เล้ียงผู้ติดตำมโครงกำร 240 
บำท 12 เดือน 15 วนั 2 คน เป็นเงิน 86,400 
บำท และค่ำวสัดุส ำนักงำน เป็นเงิน 12,000 บำท

20 3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรกำรปลูกและแปรรูป
สมุนไพร
หน่วยงำน : ส ำนักงำนเกษตร
จงัหวดัสตูล/วทิยำลัยชุมชนสตูล

1. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและ
แพทยแ์ผนไทย เป็นเงิน 100,920 บำท โดยฝึกอบรม
เชิงปฏบัติกำรในประเด็น
 1.1 แพทยแ์ผนไทยเบือ้งต้นที่เกี่ยวกับสมุนไพร 
 1.2 แนวโน้ม สถำนกำรณ์และทิศทำงของกำรใช้
สมุนไพรในสังคมไทยและโลก
 1.3 กระบวนกำรปลูกสมุนไพรมำตรฐำน GAP และ
เกษตรอินทรีย์
 1.4 กระบวนกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวสมุนไพร
 1.5 กำรเก็บรักษำสมุนไพร

5 247,820        234,700                  13,120 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงรำยได้
และสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดีให้แก่ประชำชน
โดยปรบัลด ค่ำวสัดุส ำนักงำน และค่ำติดตำม
โครงกำร

สตูล   15/25



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

2. ขับเคล่ือนกำรผลิตสมุนไพรในระบบเกษตร
ผสมผสำน เป็นเงิน 51,200 บำท
 2.1 กำรปลูกพืชสมุนไพร (ขมิ้นชัน ไพร ฟ้ำทลำย
โจร เป็นต้น) หรือตำมตลำดต้องกำร 
 2.2 ขยำยผลด ำเนินกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
สู่ประชำชนกลุ่มอื่นๆ
3. กำรแปรรูปเบือ้งต้นเพือ่ยดือำยเุก็บรักษำ เป็นเงิน
 95,700 บำท โดยกำรอบแห้ง กำรบด สับ, วธิกีำร
เก็บรักษำ

21 3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนรำยครัวเรือนจงัหวดัสตูล
หน่วยงำน : ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจงัหวดัสตูล

1. ฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมครัวเรือนยำกจน เป็น
เงิน 270,000 บำท ให้แก่ครัวเรือนยำกจนที่มีรำยได้
ต่ ำกวำ่เกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนยำกจนจำกเวที
ประชำคม 300 ครัวเรือน
2. สนับสนุนกิจกรรมอำชีพของครัวเรือนยำกจน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 
3,000,000 บำท
3. ติดตำมประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
เป็นเงิน 30,000 บำท

4 3,300,000              3,270,000         30,000 เห็นควรสนบสนุน เนื่องจำกเป็นส่งเสริมอำชีพ 
สร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน
โดยปรบัลด กิจกรรมที่ 3 กำรติดตำม
ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน เป็นเงิน 
30,000 บำท

สตูล   16/25



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

22 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ
เพือ่ยกระดับกำรท่องเที่ยว
อุทยำนธรณีโลกสตูล
หน่วยงำน : แขวงทำงหลวงสตูล

1. ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสวำ่งแบบกิ่งเด่ียวและกิ่งคู่ 
- ทำงหลวงหมำยเลข 421 ตอนควบคุม 0100 
ตอนกำเน๊ะ – สตูล ระหวำ่ง กม.0+850 – กม.
10+215 เป็นตอนๆ ระยะทำง 4.825 กม.
- ทำงหลวงหมำยเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 
ตอนนิคมควนกำหลง – นำโต๊ะขุน ระหวำ่ง กม.
0+330 – กม.9+980 เป็นตอนๆ ระยะทำง 8.890 
กม. เป็นเงิน 21,315,000 บำท
2. ติดต้ังไฟฟ้ำชนิด HIGH MAST                     
- ทำงหลวงหมำยเลข 4052  ตอนควบคุม 0100 
ตอน เขำขำว 
– ท่ำเรือปำกบำรำ ระหวำ่ง กม.0+000 – กม.
11+716 เป็นเงิน 13,700,000 บำท 
3. ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสวำ่งแบบกิ่งเดียว                
- ทำงหลวงหมำยเลข 404 ตอนควบคุม 0201, 0202
 ตอนบ้ำนนำ – ละงู – สตูล ระหวำ่ง กม.74+950 –
 กม.125+440 เป็นเงิน 20,820,000 บำท

2 55,835,000    55,835,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรปรับปรุง 
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เพือ่เพิม่ควำมปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์นของนักท่องเที่ยวและ
ประชำชน

สตูล   17/25



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

23 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรขับเคล่ือนเส้นทำงเข้ำ
สู่แหล่งท่องเที่ยวเพือ่ควำม
ปลอดภัย
หน่วยด ำเนินกำร : แขวงทำง
หลวงชนบทสตูล

1. ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสวำ่ง สำยทำง สต.5025 แยก 
ทช.สต 3007 - บ้ำนเหนือคลอง อ ำเภอละงู อ ำเภอ
มะนัง จงัหวดัสตูล  เป็นเงิน 24,885,000 บำท
2. ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสวำ่ง สำยทำง สต.5008 แยก 
ทช.สต 3014 - ถ้ ำภูผำเพชร ต ำบลทุ่งหวำ้ ปำล์ม
พัฒนำ อ ำเภอทุ่งหวำ้ อ ำเภอมะนัง จงัหวดัสตูล 
เป็นเงิน 19,690,000 บำท
3. ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสวำ่ง สำยทำง สต.4040 
บ้ำนหำดทรำยยำว (กม.15+300) เป็นเงิน 
10,410,191 บำท
4. ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสวำ่ง ทำงเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว
สวนสำธำรณะเขำโต๊ะพญำวงั อ ำเภอเมือง จงัหวดั
สตูล เป็นเงิน 9,814,833 บำท
5. ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสวำ่ง สำยทำง สต.3018 
แยก ทล 416 - บ้ำนท่ำศิลำ - ตันหยงละไน้ อ ำเภอ
ทุ่งหวำ้ อ ำเภอละงู จงัหวดัสตูล, สำยทำง สต 3037 
แยก ทล 416 - บ้ำนทุ่งบุหลัง อ ำเภอทุ่งหวำ้ จงัหวดั
สตูล เป็นเงิน 20,000,000 บำท

2 84,800,024    84,800,024      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรปรับปรุง 
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เพือ่เพิม่ควำมปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์นของนักท่องเที่ยวและ
ประชำชน

สตูล   18/25



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

24 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวบ่อน้ ำพุร้อนรองรับ
ท่องเที่ยวสุขภำพ
หน่วยงำน : ส ำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำจงัหวดัสตูล

1. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ ำพุร้อนทุ่งนุ้ย 
เป็นเงิน 7,400,000 บำท 
 1.1 ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนเดิมเป็นอำคำรสปำ 
 1.2 ปรับปรุงงำนระบบโครงกำร 
 1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 1.4 งำนป้องกันตล่ิง 
2. กำรตลำดและกำรประชำสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว
บ่อน้ ำพุร้อน เป็นเงิน 200,000 บำท

2 7,600,000      7,600,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำ
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ เพือ่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจงัหวดั

25 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
เกำะรำว ี(หำดทรำยขำว) 
อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ จงัหวดั
สตูล
หน่วยงำน : อุทยำนแห่งชำติ
ตะรุเตำ

ก่อสร้ำงศูนยบ์ริกำรนักท่องเที่ยวขนำดเล็ก ขนำด
กวำ้ง 24 เมตร ยำว 8 เมตร จ ำนวน 1 หลัง
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติ 
ที่ตต.6 (หำดทรำยขำว - เกำะรำว)ี อุทยำนแห่งชำติ
ตะรุเตำ หมู่ที่ 7 ต ำบลเกำะสำหร่ำย อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัสตูล ในเขตอุทยำนแห่งชำติ

2 3,584,000              3,584,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรเพิม่
ประสิทธภิำพและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวของจงัหวดั

26 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
สะพำนท่ำเทียบเรือตะโละวำว 
อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ
หน่วยงำน : อุทยำนแห่งชำติตะรุ
เตำ

ก่อสร้ำงสะพำนท่ำเทียบเรือตะโละวำว ขนำดยำว 
142 เมตร กวำ้ง 4 เมตร และ ยำว 8 เมตร กวำ้ง 44
 เมตร (ช่วงหัวตัว T) พร้อมส่ิงก่อสร้ำงประกอบ
สถำนที่ด ำเนินกำร ท่ำเทียบเรือตะโละวำว อุทยำน
แห่งชำติตะรุเตำ หมู่ที่ 7 ต ำบลเกำะสำหร่ำย อ ำเภอ
เมืองสตูล จงัหวดัสตูล ในเขตอุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ

2     17,853,000       17,853,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและเพิม่ควำมปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวและประชำชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

27 3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรฝึกทักษะชีวติเด็กก ำพร้ำ
เด็กด้อยโอกำส สู่กำรพัฒนำที่
ยัง่ยนื
หน่วยงำน : ส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวดัสตูล

1. จดัประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่
ซักซ้อมกำรด ำเนินกำร เป็นเงิน 3,575 บำท
2. ฝึกอบรมอำชีพคนพิกำรผู้สูงอำย ุผู้ด้อยโอกำส 
และผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคโควดิ 2019 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย 41 กลุ่มๆ 
ละ 20 คน รวม 820 คน

4 1,332,440            1,286,120         46,320 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรยกระดับ
มำตรฐำนคุณภำพชีวติให้แก่เยำวชนที่ด้อยโอกำส
โดยปรบัลด ค่ำเบีย้เล้ียงอพม. 41 คน 3 เดือน 
เป็นเงิน 29,520 บำท
2. ค่ำวสัดุส ำนักงำน เป็นเงิน 16,800 บำท

28 3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรสตรีสตูลปลอดมะเร็ง
เต้ำนม
หน่วยงำน : โรงพยำบำลสตูล

จดัซ้ือเคร่ืองเอกซเรยเ์ต้ำนมระบบดิจติอล 4 11,770,000    11,770,000  ไม่ควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นภำรกิจปกติของ
ส่วนรำชกำร

29 3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรส่ือสร้ำงสรรค์สตูล
สันติสุข
หน่วยงำน : ส ำนักงำน
ประชำสัมพันธจ์งัหวดัสตูล

1. อบรมเครือข่ำยประชำสัมพันธ ์ จ ำนวน 2 คร้ัง 
เป็นเงิน 320,000 บำท
2. ผู้บริหำรพบเครือข่ำยประชำสัมพันธ์/ส่ือมวลชน 
จ ำนวน 6 คร้ัง เป็นเงิน 120,000 บำท

1         440,000        440,000 ไม่ควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นภำรกิจปกติของ
ส่วนรำชกำร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

30 3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรอำหำรปลอดภัยและ
ปลอดโรคเพือ่ส่งเสริม
ควำมเชื่อมั่นของท่องเที่ยวและ
ประชำชนจงัหวดัสตูล
หน่วยงำน : กลุ่มงำนอนำมัย
ส่ิงแวดล้อมอำชีวอนำมัย และ
กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค

1. อบรมสำยลับอำหำรปลอดภัยเพือ่พัฒนำและ
เฝ้ำระวงัสุขำภิบำลอำหำรในโรงเรียนมัธยม ให้แก่ 
ครูและนักเรียน โรงเรียนละ 7 คน รวม 91 คน และ
สถำนที่ผลิตอำหำร (น้ ำบริโภค น้ ำแข็ง  OTOP) 
ในจงัหวดัสตูล เป็นเงิน 56,600 บำท
2. พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรผลิตและจ ำหน่ำย
อำหำร และเฝ้ำระวงัคุณภำพอำหำร 
 2.1 อบรมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยอำหำร จ ำนวน 200 คน
 2.2 เก็บตัวอยำ่งอำหำรกลุ่มเส่ียงได้แก่ น้ ำด่ืม 
น้ ำแข็ง เคร่ืองด่ืมชำ ผลิตภัณฑ์อำหำรของฝำก 
(OTOP) ณ สถำนที่ผลิต และสถำนที่จ ำหน่ำย เพือ่
วเิครำะห์หำสำรห้ำมใช้ตำมมำตรฐำนก ำหนด ณ 
ห้องปฏิบัติกำรกรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย ์เป็นเงิน 
526,100 บำท

4         582,700         526,100         56,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรยกระดับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยของอำหำร 
เพือ่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและคุณภำพชีวติ
ของประชำชน โดยปรบัลด กิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 56,600 บำท

31 2. กำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติแบบมี
ส่วนร่วมอยำ่งสมดุล และยัง่ยนื

โครงกำรสนับสนุนตู้อบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย ์ส ำหรับ
กลุ่มวสิำหกิจชุมชน
หน่วยงำน : ส ำนักงำนพลังงำน
จงัหวดัสตูล

สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำด 2x2 
เมตร จ ำนวน 20 ตู้ ส ำหรับกลุ่มวสิำหกิจชุมชนและ
กลุ่มโอทอปในพืน้ที่จงัหวดัสตูล โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
 คือ กลุ่มวสิำหกิจชุมชนและกลุ่มโอทอป ที่แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร และกำรแปรรูปอำหำร
ทะเล 100 คน

5         500,000         500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำสินค้ำ
เกษตรให้มีคุณภำพ ปลอดภัย ได้มำตรฐำน และ
สร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

32 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ตำมศำสตร์พระรำชำ 
อ ำเภอละงู จงัหวดัสตูล
หน่วยงำน : ส ำนักงำนเกษตร
จงัหวดัสตูล

1. ถ่ำยทอดควำมรู้คณะกรรมกำรศูนยบ์ริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตรประจ ำต ำบล (ศบกต.)
 จ ำนวน 120 คน เพือ่เป็นวทิยำกรด้ำนกำรเกษตร
แบบผสมผสำน และเกษตรกรผู้น ำ เป็นเงิน 24,000
 บำท
2. จดัท ำจดุเรียนรู้กำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 1,376,000
 บำท (เฉล่ียเกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนวสัดุ
ทำงกำรเกษตรรำยละ 10,438 บำท)

2       1,400,000 1,400,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพเกษตรกรและผลผลิตทำงกำรเกษตร

33 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์
ของชุมชนประมงพืน้บ้ำน
จงัหวดัสตูล
หน่วยงำน : ส ำนักงำนประมง
จงัหวดัสตูล

1. จดัท ำและวำงซ้ังกอบริเวณชำยฝ่ังทะเลที่มี
ควำมลึกของน้ ำไม่น้อยกวำ่ 7 เมตร โดยกำรจำ้ง
เหมำผู้รับจำ้งและวำ่จำ้งแรงงำนในชุมชนเพือ่ท ำซ้ัง
กอ 8 แห่งๆ ละ 100 ต้น (บริเวณชำยฝ่ังทะเลอ ำเภอ
เมืองสตูล 2 แห่ง, ชำยฝ่ังทะเลอ ำเภอท่ำแพ 2 แห่ง,
 ชำยฝ่ังะเลอ ำเภอละงู 2 แห่ง และชำยฝ่ังทะเล
อ ำเภอทุ่งหวำ้ 2 แห่ง) เป็นเงิน 840,000 บำท 
2.  ผลิตพันธุ์กุ้งทะเล เพือ่เพิม่ผลผลิตสัตวน์้ ำบริเวณ
ที่วำงซ้ัง (ลูกพันธุ์กุ้งทะเลระยะนอเพลียส จ ำนวน 
9,000,000 ตัว เป็นเงิน 36,000 บำท, 
ค่ำไข่ไรน้ ำเค็ม 50 โหล เป็นเงิน 525,000 บำท, 
ค่ำสไปรูลิน่ำผง 50 กระป๋อง เป็นเงิน 33,000 บำท 
และค่ำอำหำรส ำหรับกุ้งวยัอ่อน 144 กระป๋อง 
เป็นเงิน 237,000 บำท) เป็นเงิน 850,000 บำท

2       1,690,000       1,661,200         28,800 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงรำยได้
เพิม่ให้แก่ชำวประมงพืน้บ้ำน
โดยปรบัลด ค่ำเบีย้เล้ียงเจำ้หน้ำที่ เป็นเงิน 
28,800 บำท (กิจกรรมที่ 1 ค่ำเบีย้เล้ียงเจำ้หน้ำที่
 8 คน ออกพืน้ที่ 20 วนัๆ ละ 120 บำท เป็นเงิน
 19,200 บำท, และกิจกรรมที่ 2 ค่ำเบีย้เล้ียง
เจำ้หน้ำที่ 4 คน ออกพืน้ที่จ ำนวน 20 วนัๆ ละ 
120 บำท เป็นเงิน 9,600 บำท)

สตูล   22/25



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

34 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ วนอุทยำนน้ ำตก
ธำรำสวรรค์
หน่วยงำน : วนอุทยำนน้ ำตก
ธำรำสวรรค์ อ ำเภอควนกำหลง

1. ห้องน้ ำห้องสุขำรวม ชำย หญิง 10 ห้อง เป็นเงิน 
1,221,000 บำท
2. ปรับปรุงซ่อมแซมลำนจอดรถ เป็นเงิน 750,000 
บำท
3. เส้นทำงเดินป่ำศึกษำธรรมชำติ ระยะทำง 1,200 
เมตร พร้อมป้ำยส่ือควำมหมำย เป็นเงิน 155,000 
บำท

2       2,126,000       2,126,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรส่งเสริม
และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยำนน้ ำตก
ธำรำสวรรค์

35 3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
สังคมสันติสุข และยกระดับ
คุณภำพชีวติบนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรติดต้ังทุ่นแสดง
เคร่ืองหมำยกำรเดินเรือ
หน่วยงำน : ส ำนักงำนเจำ้ท่ำ
ภูมิภำคสำขำสตูล

ติดต้ังทุ่นแสดงเคร่ืองหมำยกำรเดินเรือ ทุ่น
เคร่ืองหมำยกำรเดินเรือ (แสดงแนวเขต) 
ขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำงไม่น้อยกวำ่ 1.5 เมตร 
อำยกุำรใช้งำน 8 ปี

1     19,032,000   19,032,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เป็นภำรกิจปกติของ
หน่วยงำน

36 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรพัฒนำเส้นทำงเพือ่เข้ำ
สู่แหล่งท่องเที่ยว
หน่วยงำน : แขวงทำงหลวง
ชนบทสตูล

ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์คอนกรีต สำย
ทำงเข้ำน้ ำตกธำรำสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต ำบลควนกำหลง
 อ ำเภอควนกำหลง จงัหวดัสตูล ผิวจรำจรกวำ้ง 6 
เมตร

2       9,500,000       9,500,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่เป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและอ ำนวยควำมปลอดภัยให้กับ
ประชำชนและนักท่องเที่ยว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

37 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมและวถิีชีวติชุมชน
 ปรับปรุงอำคำร และปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณอำคำร
ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมรำช 
พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกด ำบรรพ์
ทุ่งหวำ้ อุทยำนธรณีโลกสตูล
หน่วยงำน : ส ำนักงำน
วฒันธรรมจงัหวดัสตูล

1. ปรับปรุงอำคำรและจดันิทรรศกำรภำยในอำคำร
ที่ทันสมัย ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ช้ำง
ดึกด ำบรรพ์ทุ่งหวำ้ 1 รำยกำร เป็นเงิน 9,497,000 
บำท
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้ำอำคำร
ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกด ำบรรพ์
ทุ่งหวำ้ 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,686,000 บำท
3. จดัท ำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติทำงเข้ำ
ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกด ำบรรพ์
ทุ่งหวำ้ 1 รำยกำร เป็นเงิน 1,857,100 บำท
4. ปรับปรุงลำนถนนทำงเข้ำศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมรำช
 พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกด ำบรรพ์ทุ่งหวำ้ ไม่น้อยกวำ่  
2,710 ตำรำงเมตร เป็นเงิน 3,395,000 บำท
5.  จดัท ำจดุถ่ำยรูปหน้ำศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมรำช 
พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกด ำบรรพ์ทุ่งหวำ้ 1 จดุ เป็นเงิน 
2,450,000 บำท
6. ก่อสร้ำงท่อเหล่ียม คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 จดุ 
เป็นเงิน 205,000 บำท

2     19,090,100     19,090,100 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวอุทยำนธรณีโลกสตูล
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดสตลู

38 1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอุทยำนธรณี
โลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร 
และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง

โครงกำรจดัท ำแผนแม่บทเมือง
เก่ำสุไหงอุเป (ทุ่งหวำ้) เชื่อมโยง
เมืองเก่ำฝ่ังอันดำมัน
หน่วยงำน : ส ำนักงำน
กำรท่องเที่ยวและกีฬำจงัหวดั
สตูล

จำ้งที่ปรึกษำศึกษำจดัท ำแผนแม่บทพืน้ที่เมืองเก่ำ 
สุไหงอุเป (ทุ่งหวำ้) พืน้ที่อุทยำนธรณีโลกสตูล 
ก ำหนดเวลำด ำเนินงำน 270 วนั นับถัดจำกวนั
ลงนำมในสัญญำจำ้ง

2       5,500,000     5,500,000 ไม่ควรสนับสนุน เนื่องจำกเป็นกำรจำ้งที่ปรึกษำ
 ซ่ึงผิดหลักเกณฑ์ กบภ.

8,000,000                8,000,000

301,460,544   224,086,829     36,089,520      41,284,195

ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำรงำนจงัหวดัแบบบูรณำกำร

รวมทัง้สิ้น

สตูล   25/25



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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