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คํานํา 

 1.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550  มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 

กําหนดใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค รวมท้ังยุทธศาสตรรายสาขา ตลอดจนความตองการ 

และความตองการของประชาชนในทองถ่ินตลอดจนสามารถจัดทําคําของบประมาณได 

 1.2  พ.ร.ฎ. วาดวยการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (2) ก.น.จ. ไดกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และ

งบประมาณจังหวัด โดยแผนพัฒนาจังหวัดสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 

นโยบายหรือความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดตามความจําเปน โดยไมตองสิ้นอายุของแผน 

 จากบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลกในหลายดานท่ีสําคัญ เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ

โลก การเมือง สภาวะโลกรอน ท่ีสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยท่ีกอใหเกิดการ

เปลี่ยนทางดานเศรษฐกิจ ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสังคม ซ่ึงมีผลกระทบท้ังท่ีเปน

โอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาจังหวัดชุมพร  จังหวัดชุมพรจึงไดนําหลักเกณฑและแนวทางการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.น.จ.) กําหนด รวมไปถึงปญหาและความตองการในระดับพ้ืนท่ี ศักยภาพในการพัฒนาของจังหวัด

ชุมพร มาเปนกรอบแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน/

โครงการท่ีสะทอนใหเห็นถึงการแกไขปญหาโดยจังหวัดคาดหวังวาแนวทางและกระบวนการดังกลาวจะสงผล

การเกิดการพัฒนาจังหวัดท่ียั่งยืนตอไป 

 จังหวัดขอขอขอบคุณทุกภาคสวนและผูเก่ียวของทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการจัดทําและขับเคลื่อน

แผนพัฒนาจังหวัด (2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดวยดีตลอดมา 

 

     คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชุมพร 

 

 

 

  

 

 



สารบัญ 
 

                   หนา 
  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- วิสัยทัศน         1 
- พันธกิจ         1 
- เปาประสงครวม        1 
- ตัวชี้วัดเปาประสงค        1 
- ประเด็นยุทธศาสตรและกลยทุธ       1 

 สรุปงบหนาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดชุมพร 
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561             3 
 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชุมพร 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว   4 
- และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค     
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให  4 
- มีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  5 
- สิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน        

 -     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ   6 
เชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
  ลําดับความสําคัญโครงการของจังหวัดชุมพรตามแผนปฏิบัติราชการ  74 

      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ขอมูลพ้ืนฐานระดับกิจกรรมยอย ตามลําดับความสําคัญของโครงการ     
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561   จํานวน  26 โครงการ   
      ดังนี ้
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว  
      และเช่ือมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค       
      กลยุทธ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร  

                1.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการการผลิตสินคาเกษตร  83 

  กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวแบบครบวงจรจังหวัดชุมพร 83 
  กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจคุณภาพและ  116 
                           ไดมาตรฐานเพื่อการแขงขัน  
  กิจกรรมหลักสรางมูลคาเพิม่ของสินคาดวยทรัพยสินทางปญญา  126 
   กิจกรรมหลักรวมกลุมอาชีพพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ   131 
  กิจกรรมหลักสงเสริมและสนับสนุนการโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย   136 
                          เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
                          (โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 ม.) 
   กิจกรรมหลักระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญจงัหวัดชุมพร   147 
 
 
 
 
 



                    2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการดานการแปรรูปสินคาเกษตร 156 
  กิจกรรมหลักพัฒนาผูประกอบการ OTOP และ SMEs  รุนใหม    156 
  กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการแขงขันของกลุมผูประกอบการ SMEs   163 
                           ดวยมาตรฐานสากล 
  กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา   169 

                3.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการดานการตลาดสินคาเกษตร  174 

  กิจกรรมหลักการสงเสริมตลาดศูนยรวบรวมผลไมภาคใต จังหวัดชุมพร  174 
  กิจกรรมหลักเชื่อมโยงตลาดสินคาที่มีศักยภาพจังหวัดชุมพร   179 
  กิจกรรมหลักเกษตรแฟรและของดีเมืองชุมพร    184 
  กิจกรรมหลักยกระดับผลิตภัณฑ OTOP   194 

                4.โครงการเพ่ิมพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมใหเกษตรกร   199 

  การพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามนั  199         
                           ยางพารา และชาวประมงชายฝงเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในตาํบลชุมโค  
                           อําเภอปะทิว โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
  กิจกรรมหลักการเรียนรูแนวพระราชดาํริทฤษฎีใหม ผานโครงการฝกอบรม  207 
                           การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ "จากงานวิจยัสูชุมชนเกษตรพอเพียง"    
  กิจกรรมหลักการวิเคราะหตัวอยางดินและใบปาลมน้ํามนั   213 
                           เพื่อการวิเคราะหคุณภาพในจังหวัดชุมพร       
  กิจกรรมหลักการเพิ่มมูลคาโซอุปทานของแพะนมในจังหวัดชุมพร   220 

                5.โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร    228 

  กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ํา     228  

      กลยุทธ 2 พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางย่ังยืน 

                6.โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชนสูมาตรฐานสากล   237 

  กิจกรรมหลักพัฒนาศูนยขอมูลการทองเที่ยว    237 
  กิจกรรมยอยระบบประชาสมัพันธแบบบูรณาการ   237 
                           เพื่อการทองเที่ยวจังหวัดชุมพร   
  กิจกรรมยอยการจัดทําปายขอมูลการทองเที่ยว   244 
  กิจกรรมหลักสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดชุมพร   249 
  กิจกรรมยอยงานเปดโลกทะเลจังหวัดชุมพร    249  
  กิจกรรมยอยยอนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสูอาเซียน   254 
  กิจกรรมยอยสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน     259  

                7.โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัดชุมพร   264  

  กิจกรรมหลักจัดทําปายบอกทางแหลงทองเที่ยว จังหวัดชุมพร   264  
  กิจกรรมหลักพัฒนาการทองเที่ยงเชิงเกษตรจังหวัดชุมพร   268 

 กิจกรรมหลักปรับปรุงแหลงทองเที่ยวสระน้าํปูเจาน้ําผุด หมูที่ 8   274 
ตําบลทุงคา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร      

  กิจกรรมหลักพัฒนาทาเรือเกาะพิทักษเพื่อรองรับการทองเที่ยว  279  
  กิจกรรมหลักพัฒนาแหลงทองเที่ยวสวนสาธารณะบานทะเลงาม    285 
                           หมูที่ 9 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร   
 
 
  
 
 
 



      กลยุทธ 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและการทองเท่ียว 

                8.โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและการทองเที่ยว  289  

   กิจกรรมหลักปรับปรุงซอมแซมถนนและสะพาน    289 

                9.โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าจังหวัดชุมพร 296 

   กิจกรรมหลักจัดทําแผนยทุธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดชุมพร 296 
 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2. การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมใหมีความม่ันคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      กลยุทธ 4 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                1.โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ    302  

  กิจกรรมหลักปรับปรุง ซอมแซม และเพิ่มประสิทธิภาพ   302 
                           การบริหารจัดการศูนยเรียนรูศาสตรพระราชาภาย      
                           ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ 
  กิจกรรมหลักขยายผลศูนยการเรียนรูโครงการ    306 
                           อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระดบัอําเภอ 
  กิจกรรมหลักพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง    313 
                           ตามแนวทางสัมมาชีพสูชุมชนพึง่ตนเอง     
  กิจกรรมหลักสรางความเขมแข็งของประชาชนตามแนวประชารัฐ   320 
      กลยุทธ 5 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู 

                2.โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร    325  

  กิจกรรมหลักชุมพรนครแหงการอาน     325 
  กิจกรรมหลักเยาวชนรักบานเกิด    335 
  กิจกรรมหลักพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสาร     343 
                           จากสถานศึกษาสูชุมชน (Chumphon Speak Up Project 2017)    
  กิจกรรมหลักสงเสริมโครงงานอาชีพแบบยั่งยนื   350 
                           "เด็กชุมพร คิดดี   ทําได ขายเปน เห็นแกสวนรวม"    

                3.โครงการเสริมสรางศักยภาพดานศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร   356 
                      จังหวัดชุมพร  
  กิจกรรมหลักจัดทําหนังสือ วัฒนธรรม     356 
                           พัฒนาการทางประวัติศาสตรพัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณ 
                           และภูมิปญญาจงัหวัดชุมพร ฉบบัปรับปรุงคร้ังที่ 1 
  กิจกรรมหลักสืบสานวิถีไทย วิถีถ่ิน แผนดินชุมพร     363 
                           เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 
      กลยุทธ 6 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 

                4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร     370 

  กิจกรรมหลักถายทอดองคความรูดานภูมปิญญา    370 
                           ผูสูงอายุเพื่อจัดการตนเองดานสุขภาพในจังหวัดชุมพร 
  กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการปองกันอุบัติภัย    375 
                           จากสารเคมีทางการเกษตร 
  กิจกรรมหลักสงเสริมการจัดการสุขภาพ     381 
                           ดวยภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
                           (สรางอาคาร สถานทีผ่ลิตยาสมนุไพร รพ.ทาแซะ) 
 
 



      
  กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกชวงวัย   389 
  กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนแกผูสูงอายุ จังหวัดชุมพร   395 

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุล 
       และย่ังยืน 

กลยุทธ 7 พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

                1.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น 400 

  กิจกรรมหลักศูนยจัดการขยะอินทรียในระดบัครัวเรือน    400 
                           ชุมชน และวัสดทุี่เหลือใชทางการเกษตรโดยไสเดือนดนิ 
  กิจกรรมหลักธนาคารขยะหมูบาน    407 
      กลยุทธ 8 ปองกัน สงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยางสมดุล 

                2.โครงการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและปองกัน    
                       การกัดเซาะชายฝงทะเลชุมพร  
  กิจกรรมหลักพัฒนาพืน้ที่ปาตนน้าํ เพื่อเปนแหลงเรียนรู    416 
                           และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
  กิจกรรมหลักคายติดตามความคิดรักสิ่งแวดลอม    425 
  กิจกรรมหลักเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนา    436 
                           และสงเสริมใหเปน แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ      
  กิจกรรมหลักการอนุรักษและใชประโยชนจากกลวยไมเอ้ืองโมกพรุ   443 
                           อยางยั่งยืนแบบมสีวนรวมของชุมชน 
  กิจกรรมหลักอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําคลองบางทะลาย ม.3    455 
                           ต. เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร  
  กิจกรรมหลักปองกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝง   459 
                           เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและประโยชนดานการทองเที่ยว  ๔ แหง 

                3.โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ    464 
                       และฟนฟูทรัพยากรปาไมเพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

                4.โครงการสรางการมีสวนรวม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  488 
                       ในการพัฒนาพ้ืนที่ปาตนนํ้า 
                5.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล     506 
                       และชายฝง เพ่ือความม่ันคงทางอาหารและสงเสริมการทองเที่ยวอยางย่ังยืน   

กลยุทธ 9 พัฒนาเครือขายอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

           6. โครงการปลูกพืชใหชาง สรางอาหารใหสัตวปา    532 
      กลยุทธ 10 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

                7.โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน   547 

  กิจกรรมหลักสงเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานกาซชีวภาพจากมูลสัตว 
                           Biogas Network 
  กิจกรรมหลักสงเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานไฟฟาพลังงานน้ํา  558 
  กิจกรรมหลักสงเสริมและสนับสนุนการใชแกสชีวภาพ   569 
                           จากมูลสตัวหรือเศษอาหารระดับครัวเรือน       
 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4. : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการ
ความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 

      กลยุทธ 11  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 

                1.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม   576 

  กิจกรรมหลักอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมูบาน   576 
                           กํานัน ผูใหญบาน 
  กิจกรรมหลักพัฒนาภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  585 
  กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ     590 
  กิจกรรมหลักพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ ์   595 

      กลยุทธ 12 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือขายความรวมมือแบบประชารัฐ 

                2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันความปลอดภัยในชีวิต  604 
                       และทรัพยสินของคนชุมพร 
  กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  604 
                           ดวยเทคโนโลย ี
  กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพในการชวยเหลืออุบตัิเหตุทางถนน  608 
                           ดวยรถยนตสําหรับผูบาดเจ็บติดภายใน จังหวัดชุมพร 
      กลยุทธ 13 พัฒนาระบบการอํานวยความเปนธรรมของจังหวัด 

                3.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและ    613 
                      อํานวยความเปนธรรมแกประชาชน  
  กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวดัชุมพร   613 
                           เพื่ออํานวยความเปนธรรมแกประชาชน    
  กิจกรรมหลักการอํานวยความเปนธรรมและการแกไขปญหาความเดือนรอน 619 

      กลยุทธ 14 เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามขามชาติ 

                4.เพ่ิมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการทองเที่ยว One Stop Service  626  

      กลยุทธ 15 พัฒนาระบบควบคุมแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 

                5.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการแรงงานตางดาว   630 
                       และหลบหนีเขาเมือง 
  กิจกรรมหลักการจัดระเบียบหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน   630 
  กิจกรรมหลักฝกอบรม ชรบ. เพื่อรักษาความปลอดภัยหมูบาน   637 
  กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครรักษาดินแดน    642 
                           อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร 
  งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ    648 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดชุมพร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   
  จังหวัดชุมพร ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) โดยกําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจ เปาประสงครวม ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ และโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน (VISION) 
  “ชุมพรเมืองนาอยู บนพ้ืนฐานการเกษตรกรรมและการทองเท่ียวคุณภาพ เชื่อมโยงการ
พัฒนาสองฝงทะเล” 

  พันธกิจ 
 1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันบน

พ้ืนฐานการผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย 
 2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทองเท่ียว พัฒนาแหลงทองเท่ียวและโครงสราง

พ้ืนฐาน      ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางการทองเท่ียว 
 3.  เสริมสรางศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 4.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสาธารณภัยโดยกระบวนการมีสวน

รวม 
 5.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความ

ม่ันคง    เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

  เปาประสงครวม 
 1.  สินคาเกษตรมีคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแขงขัน

เพ่ิมข้ึน  
 2.  การบริหารจัดการทองเท่ียวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแขงขัน  
 3.  ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเขมแข็งและดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสาธารณภัยเปนไปอยางมีความ

พรอมและทันเหตุการณ 
 5.  ประชาชนไดรับประโยชนสูงสดุจากการบริหารราชการจังหวัด  

 

  ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
   1.  การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 

(1)  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
(2)  พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
(3)  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจของจังหวัด 
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   2 .  การพัฒนาคน ครอบครั ว  ชุ มชน และสั งคมให มี ความม่ันคงตามหลั กปรั ชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(1)  สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2)  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู 
(3)  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

   3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน 
(1)  พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม และสาธารณภัย 
(2)  ปองกัน สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยางสมดุล 
(3)  พัฒนาเครือขายอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(4)  สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

   4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคง 
เพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 

(1)  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
(2)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือขายความรวมมือแบบประชารัฐ 
(3)  พัฒนาระบบการอํานวยความเปนธรรมของจังหวัด  
(4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามขามชาติ 
(5)  พัฒนาระบบควบคุมแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 
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แบบ จ.2

โครงการ 

(จํานวน)

งบประมาณ 

(บาท)

โครงการ 

(จํานวน)
งบประมาณ (บาท)

โครงการ 

(จํานวน)

งบประมาณ 

(บาท)

โครงการ 

(จํานวน)

งบประมาณ

 (บาท)

โครงการ 

(จํานวน)
งบประมาณ (บาท)

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1
9 353,828,400 38 4,260,981,600 5 548,413,200          -            -   52 5,163,223,200

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 2
4 54,379,100 25 27,655,736 6 946,000          -            -   35 82,980,836

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 3
7 172,096,600 5 309,500,000 2 10,840,000           2  400,000 16 492,836,600

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 4
5 39,133,000 3 1,425,600 2 1,600,000          -            -   1 9,000,000

คาใชจายในการ

บริหารงาน

จังหวัด/กลุม

จังหวัดแบบ

บูรณาการ

1 9,000,000          -                     -           -                 -            -            -   1 9,000,000

รวมทั้งสิ้น 26 628,437,100 71 4,599,562,936 15 561,799,200 2 400,000 105 5,757,040,636

                             การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

                           จังหวัดชุมพร

วิสัยทัศน : ชุมพรเมืองนาอยู บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการทองเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการการพัฒนาสองฝงทะเล

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุมจังหวัด

ประเด็น

ยุทธศาสตร

แหลงงบประมาณ

รวมทั้งสิ้นจังหวัด/

กลุมจังหวัด
กระทรวง กรม อปท. เอกชน



4

วิสัยทัศน : (1) ชุมพรเมืองนาอยู บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการทองเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการการพัฒนาสองฝงทะเล 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

(2) เชิงยุทธศาสตร ประเด็น พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

(3) ยุทธศาสตร 2561 2562 2563 2564 2561-2564 (7)

(4) (5) (6)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

  การพัฒนาการเกษตร

กรรมการทองเที่ยว และ

เชื่อมโยงการพัฒนาใน

ระดับภูมิภาค

เปาประสงคที่ 1 

รายไดจากการ

การเกษตรและ

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

ตชว. 1 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

มูลคาสินคาเกษตร

3 3 3 3 12 กลยุทธที่ 1 พัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

บริหารจัดการ

ตลาดสินคาเกษตร

ตชว. 2  

รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

รายไดจากการ

ทองเที่ยว

5 7 9 11 32 กลยุทธที่ 2 

พัฒนาการทองเที่ยว

ใหสามารถสราง

รายไดอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 3. พัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

ดานเศรษฐกิจของ

จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

    การพัฒนาคน  

ครอบครัว  ชุมชนและ

สังคมใหมีความมั่นคง

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงคที่ 2 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

ครอบครัว ชุมชน

เขมแข็งและมี

ภูมิคุมกัน

ตชว.3

จํานวนครัวเรือนใน

หมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ดําเนิน

ชีวิตตามหลักของ

เศรษฐกิจพอเพียง

8 10 12 14 44 กลยุทธที่ 4 

สงเสริมการดําเนิน

ชีวิตตามแนว

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ตชว.4

รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

เครือขายศูนย

เรียนรูชุมชน

8 10 12 14 44 กลยุทธที่ 5

พัฒนาศักยภาพ

และคุณภาพชีวิต

คนสูสังคมแหงการ

เรียนรู

คาเปาหมาย
กลยุทธ

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564



5

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

(2) เชิงยุทธศาสตร ประเด็น พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

(3) ยุทธศาสตร 2561 2562 2563 2564 2561-2564 (7)

(4) (5) (6)

คาเปาหมาย
กลยุทธ

ตชว.5

จํานวนผูสูงอายุและ

คนพิการที่ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ

20 20 30 30 100 กลยุทธที่ 6

พัฒนาศักยภาพ

และคุณภาพชีวิต

ของคน ชุมชนและ

ลดความเหลื่อมล้ํา

ทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรม ชาติ

และสิ่งแวดลอมใหมี

ความสมดุลและยั่งยืน

เปาประสงคที่ 3 

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม    

ใหเกิดการใช

ประโยชนอยาง

คุมคาและมีความ

สมดุลทางระบบนิเวศ

ตชว.6

จํานวนองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

อยางมีสวนรวม

10 10 10 10 40 กลยุทธที่ 7

พัฒนาศักยภาพ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม และ 

สาธารณภัย

ตชว.7

รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

จํานวนพื้นที่ปาใน

จังหวัด

0.5 0.5 0.5 0.5 2 กลยุทธที่ 8

ปองกัน สงวน 

อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

ใหมีการใช

ประโยชนอยาง

สมดุล

ตชว.8

รอยละที่ลดลงของ

จํานวนขยะมูลฝอย

ในจังหวัด

10 12 14 16 52 กลยุทธที่ 9

พัฒนาเครือขาย

อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ตชว.9

จํานวนครัวเรือนที่

ใชพลังงานทดแทน

และพลังงาน

ทางเลือก

10 20 30 40 100 กลยุทธที่ 10

สงเสริมการใช

พลังงานทดแทน

และพลังงาน

ทางเลือก



6

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

(2) เชิงยุทธศาสตร ประเด็น พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

(3) ยุทธศาสตร 2561 2562 2563 2564 2561-2564 (7)

(4) (5) (6)

คาเปาหมาย
กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

การบริหารจัดการเชิง

บูรณาการและการ

จัดการความมั่นคงเพื่อ

การพัฒนาแบบประชารัฐ

เปาประสงคที่ 4

บุคลากรภาครัฐ

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพเชื่อมโยง

การอํานวยความ

เปนธรรมอยาง

เสมอภาคและเปด

โอกาสใหประชาชน

 มีสวนรวม

ตชว.10

จํานวนบุคลากร

ภาครัฐที่ผาน

หลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพในการ

บริหารจัดการระดับ

จังหวัดแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์

200 200 200 200 800 กลยุทธที่ 11

สงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

รองรับการพัฒนา

จังหวัดเชิงคุณภาพ

ตชว.11

รอยละของโครงการ

ภาครัฐที่เปดโอกาส

ใหประชาชนมีสวน

รวมในการตรวจสอบ

2 3 5 5 15 กลยุทธที่ 12

ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

โดยเครือขายความ

รวมมือแบบประชา

รัฐ

ตชว.12

รอยละที่ลดลงของ

จํานวนขอรองเรียน

ของประชาชนตอ

การบังคับใช

กฎหมายของ

เจาหนาที่และ

หนวยงานใน

กระบวนการยุติธรรม

5 7 10 13 35 กลยุทธที่ 13

พัฒนาระบบการ

อํานวยความเปน

ธรรมของจังหวัด



7

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

(2) เชิงยุทธศาสตร ประเด็น พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

(3) ยุทธศาสตร 2561 2562 2563 2564 2561-2564 (7)

(4) (5) (6)

คาเปาหมาย
กลยุทธ

ตชว.13

รอยละที่ลดลงของ

สถิติคดีอาญา

5 5 5 5 20 กลยุทธที่ 14

เพิ่มประสิทธิภาพ

การปองกัน

ปราบปราม

อาชญากรรมและ

ภัยคุกคามขามชาติ

กลยุทธที่ 15

พัฒนาระบบ

ควบคุมแรงงานตาง

ดาวและหลบหนีเขา

เมืองอยางมี

ประสิทธิภาพ

9 9 9 9 36คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ลานบาท)
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

  353,828,400

1.1 1 กลยุทธที่ 1 มูลคาสินคา

เกษตรเพิ่มขึ้น

รอยละ 3

2.1   65,882,900

1.1.1 กิจกรรมยอยที่ 1  ตลาดกลาง

ปศุสัตวเพื่อการผลิตปศุสัตว

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขมแข็ง

กิจกรรมยอยที่ 2 เพิ่มประสิทธิ 

ภาพการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร 

กิจกรรมยอยที่ 3 เพิ่มประสิทธิ 

ภาพการเลี้ยงแพะครบวงจร 

กิจกรรมยอยที่ 4 รถบริการ

ปศุสัตวเคลื่อนที่

6,390,000     

1.1.2 กิจกรรมยอยที่ 1 เพิ่มประสิทธิ 

ภาพการผลิตไมผลคุณภาพและ

ไดมาตรฐานสูความยั่งยืน

กิจกรรมยอยที่ 2 พัฒนา

ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

คุณภาพเพื่อการแขงขัน

9,094,600     

1.1.3 กิจกรรมยอยที่ 1 เตรียมความ

พรอมเกษตรกร/ผูประกอบการ

 : สํารวจขอมูลเกษตรกร/

ผูประกอบการ

กิจกรรมยอยที่ 2  เพิ่มศักยภาพ

 ดานการตลาด : จัดประชุม 

เพื่อพัฒนาและใหความรูการใช

ประโยชนทางทรัพยสินทาง

ปญญาในเชิงพาณิชย และ

สงเสริมการขอจดทะเบียนใช

ประโยชนทางทรัพยสินทาง

ปญญา

กิจกรรมยอยที่ 3 สงเสริม

ชองทางการจัดจําหนาย:   

 จัดเชื่อมโยงตลาดสินคา 

ภายในประเทศหรือในกลุม

ประเทศ     IMT-GT

2,500,000     

สนง.ปศุสัตวจังหวัดฯ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

 โครงการที่ 1 เพิ่มประสิทธิ 

ภาพการบริหารจัดการการผลิต

สินคาเกษตร

1.  โครงการของจังหวัด (4)*

กิจกรรมหลัก 1.1 เพิ่มประสิทธิ 

ภาพการผลิตปศุสัตวแบบครบ

วงจรจังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก 1.2 เพิ่มประสิทธิ 

ภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

คุณภาพและไดมาตรฐานเพื่อ

การแขงขัน

กิจกรรมหลัก 1.3 สรางมูลคา 

เพิ่มของสินคาดวยทรัพยสินทาง

ปญญา

สนง.เกษตรจังหวัดฯ

สนง.พาณิชย

จังหวัดฯ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

1.1.4 กิจกรรมยอยที่ 1 จัดประชุม/

คณะกรรมการพลังงาน / อส.พน.

กิจกรรมยอยที่ 2 ประกาศรับ

สมัครและลงพื้นที่สํารวจพื้นที่

และคัดเลือกครัวเรือน ชุมชนที่

เขารวมโครงการ

กิจกรรมยอยที่ 3 จัดฝกอบรม

ใหความรูหรือศึกษาดูงาน

กิจกรรมยอยที่ 4 ดําเนินการ

ติดตั้งระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตย

กิจกรรมยอยที่ 5 สรางองค

ความ รูสูชุมชน / ศูนยเรียนรู

ของตําบล

กิจกรรมยอยที่ 6 ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล

1,510,000     

1.1.5 กิจกรรมยอยที่ 1 จัดหาแหลง

จําหนายผลิตภัณฑ

กิจกรรมยอยที่ 2 จัดหากลุม

แมบานที่สามารถแปรรูปสินคา

และผลิตภัณฑ

กิจกรรมยอยที่ 3 เพิ่มมูลคาใน

การจัดสงในรูปแบบอื่น

กิจกรรมยอยที่ 4 ซื้อสินคาอื่นๆ

ในชุมชนมาจัดจําหนาย

100,000       

1.1.6 กิจกรรมยอยที่ 1 แปลงใหญ

ตนแบบนิคมสหกรณหลังสวน

(ปาลมน้ํามัน)

กิจกรรมยอยที่ 2 ระบบสงน้ํา

ฝายบานหวยตาสิงห ต.บานควน

 อ.หลังสวน จ.ชุมพร

กิจกรรมยอยที่ 3 ถายทอด

ความรูดานบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมยอยที่ 4 พัฒนาที่ดิน

กิจกรรมยอยที่ 5 กอสรางจุด

รับซื้อปาลมน้ํามัน

กิจกรรมยอยที่ 6 แปลงใหญ

ตนแบบมังคุดหลังสวน

กิจกรรมยอยที่ 7 สถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟาพรอมระบบ

กิจกรรมยอยที่ 8 ถายทอด

ความรูดานบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมยอยที่ 9 พัฒนาที่ดิน

46,288,300   

กิจกรรมหลัก 1.4 สงเสริมและ

สนับสนุนการโรงอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 

(โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาด 3x4 ม.)

กิจกรรมหลัก 1.5 รวมกลุม

อาชีพพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ

กิจกรรมหลัก 1.6 ระบบสงเสริม

การเกษตรแปลงใหญจังหวัดชุมพร

สนง.พลังงาน

จังหวัดชุมพร

ปค.อ.พะโตะ

สนง.เกษตรจังหวัดฯ
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

1.2 2 กลยุทธที่ 1 มูลคาสินคา

เกษตรเพิ่มขึ้น

รอยละ 3

2.1     8,448,200

1.2.1 กิจกรรมยอยที่ 1 

ประชาสัมพันธโครงการ

กิจกรรมยอยที่ 2 อบรม

หลักสูตร  “ผูประกอบการ 

OTOP และ  SMEs  รุนใหม”

กิจกรรมยอยที่ 3 ทดสอบตลาด

สินคาผูประกอบการรุนใหม 

จํานวน 7 วัน

กิจกรรมยอยที่ 4 ติดตาม

ประเมินผล/  จัดทํารายงาน

โครงการ

900,000       

1.2.2 กิจกรรมยอยที่ 1 พัฒนา

ผูประกอบการ OTOP และ 

SMEs รุนใหม

กิจกรรมยอยที่ 2 เพิ่มศักยภาพ

 การแขงขันของกลุม

ผูประกอบการ SMEs ดวย

มาตรฐานสากล

กิจกรรมยอยที่ 3 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการแปรรูป

ยางพารา

2,880,000     

1.2.3 กิจกรรมยอยที่ 1 จัดหาครุภัณฑ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สหกรณ

กองทุนสวนยางบานในเหมือง 

จํากัด

กิจกรรมยอยที่ 2  จัดหา

ครุภัณฑเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สหกรณกองทุนสวนยาง

สมบูรณพัฒนา จํากัด 

4,668,200     

1.3 3 กลยุทธที่ 1 มูลคาสินคา

เกษตรเพิ่มขึ้น

รอยละ 3

2.1   12,702,700

สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดชุมพร

สนง.สหกรณจังหวัด

ชุมพร

โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการดาน

การตลาดสินคาเกษตร

กิจกรรมหลัก 2.3 เพิ่มประสิทธิ 

ภาพการแปรรูปยางพารา

สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดชุมพร

โครงการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการดานการ

แปรรูปสินคาเกษตร

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนา

ผูประกอบการ OTOP และ 

SMEs  รุนใหม

กิจกรรมหลัก 2.2 เพิ่มศักยภาพ

การแขงขันของกลุม

ผูประกอบการ SMEs ดวย

มาตรฐานสากล
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

1.3.1 กิจกรรมยอยที่ 1 สํารวจ 

รวบรวม ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

ในธุรกิจผลไม (จัดทําในลักษณะ

งานวิจัย)

กิจกรรมยอยที่ 2 จัด

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ศูนยกลางตลาดผลไมภาคใต

จังหวัดชุมพร/ประชุมเสวนา

แสดงความคิดเห็นการกําหนด

ทิศทาง

กิจกรรมยอยที่ 3 การเชื่อมโยง

ตลาดทั้งภายในและ

ตางประเทศจํานวนไมนอยกวา 

3 ครั้ง

(ในประเทศ 2 ครั้ง/ตางประเทศ 

1 ครั้ง

กิจกรรมยอยที่ 4 การติดตาม

ประเมินผล/สรุปผลการดําเนิน

โครงการเปนรูปเลม ไมนอยกวา

 100 เลม

4,500,000     

1.3.2 กิจกรรมยอยที่ 1 จัดอบรม/

ประชุมสัมมนาใหความรูเชิง

ปฏิบัติการดานการตลาดยุค

ดิจิตอล 1 ครั้ง

กิจกรรมยอยที่ 2 เชื่อมโยง

ตลาดสินคาทั้งในจังหวัดและใน

ภูมิภาคตางๆ

กิจกรรมยอยที่ 3 เชื่อมโยง

ตลาดสินคากับภูมิภาคอื่นๆ

ภายในประเทศหรือในกลุม

ประเทศอาเซียน

2,000,000     

1.3.3 กิจกรรมยอยที่ 1 

ประชาสัมพันธงาน

กิจกรรมยอยที่ 2 แสดงและ

จําหนายผลผลิตผลิตภัณฑ

กิจกรรมยอยที่ 3 ประกวด

แขงขัน

กิจกรรมยอยที่ 4 เสวนาวิชาการ

กิจกรรมยอยที่ 5 

ประชาสัมพันธ ผลไมคุณภาพ

2,202,700     

สนง.พาณิชย

จังหวัดชุมพร

สนง.พาณิชย

จังหวัดชุมพร

สนง.เกษตรจังหวัด

ชุมพร

กิจกรรมหลัก 3.1 การสงเสริม

ตลาดศูนยรวบรวมผลไมภาคใต 

จังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก 3.2 เชื่อมโยง

ตลาดสินคาที่มีศักยภาพจังหวัด

ชุมพร

กิจกรรมหลัก 3.3 เกษตรแฟร

และของดีเมืองชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

1.3.4 กิจกรรมยอยที่ 1 การจัด

มหกรรมแสดงและจําหนาย

ผลิตภัณฑ  OTOP ภายใน

จังหวัดจํานวน  ๗ วัน ๗ คืน

(เต็นทติดแอร) จํานวน  ๒๐๐ 

บูท

4,000,000     

1.4 4 กลยุทธที่ 1 รายไดจาก

สินคาเกษตร

เพิ่มขึ้นรอยละ

 3

2.1   11,646,800

1.4.1 กิจกรรมยอยที่ 1 จัดเวทีประชุม

เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 

ยางพารา และประมงชายฝง 

กิจกรรมยอยที่ 2 การผลิต

ผักอินทรียใหเกษตรกรผูปลูก

ปาลมน้ํามัน ยางพารา และ

ประมงชายฝง ตําบลชุมโค 

กิจกรรมยอยที่ 3 การเลี้ยงไก

พื้นเมืองใหเกษตรกรผูปลูก

ปาลมน้ํามัน ยางพารา และ

ประมงชายฝง ตําบลชุมโค

กิจกรรมยอยที่ 4

3,800,000     

1.4.2 กิจกรรมยอยที่ 1 วิเคราะห

ศักยภาพ และสภาพแวดลอม

ของกลุม 

กิจกรรมยอยที่ 2 ถายทอดองค

ความรู

กิจกรรมยอยที่ 3 ทัศนศึกษา

นอกสถานที่ (ศึกษาดูงานใน

ฟารมสาธิต)

กิจกรรมยอยที่ 4 การประเมินผล

600,000       

1.4.3 กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ การเก็บและเตรียม

ตัวอยางใบปาลมน้ํามันเพื่อการ

วิเคราะหคุณภาพในจังหวัดชุมพร

กิจกรรมยอยที่ 2 การวิเคราะห

ตัวอยางดินและใบปาลมน้ํามัน

เพื่อการวิเคราะหคุณภาพใน

จังหวัดชุมพร

กิจกรรมยอยที่ 3 สรุปและ

ประเมินโครงการ

556,800       

สจล., สนจ.ชพ

สจล., สนจ.ชพ

สจล., สนจ.ชพ

สํานักงานพัฒนา

ชุมชน

กิจกรรมหลัก 3.4 ยกระดับ

ผลิตภัณฑ OTOP

โครงการที่ 4 พัฒนาอาชีพหลัก

และอาชีพเสริมใหเกษตรกร

กิจกรรมหลัก 4.1 การพัฒนา

อาชีพหลักและอาชีพเสริมให

เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 

ยางพารา และชาวประมงชายฝง

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตใน

ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน

กิจกรรมหลัก 4.2 การเรียนรู

แนวพระราชดําริทฤษฎีใหม ผาน

โครงการฝกอบรม การเลี้ยงหมู

หลุมดินชีวภาพ "จากงานวิจัยสู

ชุมชนเกษตรพอเพียง"

กิจกรรมหลัก 4.3 การวิเคราะห

ตัวอยางดินและใบปาลมน้ํามัน

เพื่อการวิเคราะหคุณภาพใน

จังหวัดชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

1.4.4 กิจกรรมยอยที่ 1 การสํารวจ

หวงโซอุปทานของระบบการ

เลี้ยงแพะนมในปจจุบันของ

เกษตรกรเขตจังหวัดชุมพร 

กิจกรรมยอยที่ 2 การพัฒนา

สายพันธุแพะนมที่เหมาะสมใน

จังหวัดชุมพร

กิจกรรมยอยที่ 3 การลดตนทุน

คาอาหารตอประสิทธิภาพการ

ผลิตแพะนม

กิจกรรมยอยที่ 4 การเพิ่มมูลคา

แพะนมปลดระวาง

กิจกรรมยอยที่ 5 การพัฒนา

ผลิตภัณฑจากน้ํานมแพะอยาง

มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมยอยที่ 6 การจัดการ

ระบบการเลี้ยงแพะนมอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมยอยที่ 7 การพัฒนา

ศูนยเรียนรูการผลิตแพะนมครบ

วงจรเพื่อเปนแหลงเรียนรู

6,690,000     

1.5 5 กลยุทธที่ 1 พัฒนาแหลงน้ํา

แหลงน้ําเพื่อ

การเกษตร 19 

แหง

2.4   38,894,800

1.5.1 กอสรางระบบสงน้ําคลองตา

หลวงมี , ฝายตารื่น – หวยกง 

หมูที่ ๑๑ ตําบลวิสัยเหนือ 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1,265,000     

1.5.2 กอสรางระบบสงน้ํา

คลองตาโสภณ-หวยกง  หมูที่

11ต.วิสัยเหนือ  อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

1,464,000     

1.5.3 ขุดสระเก็บน้ําขนาดใหญบริเวณ

เขาน้ําซับ  หมูที่ 2  ตําบล

ปากตะโก อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร

4,765,000     

ปค.อําเภอเมือง

ชุมพร

ปค.อําเภอเมือง

ชุมพร

ปค.อ.ทุงตะโก

สจล., สนจ.ชพ

กิจกรรมหลัก 5.2 กอสรางระบบ

สงน้ําคลองตาโสภณ-หวยกง  

หมูที่ 11 หมูที่ 11 ต.วิสัยเหนือ  

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

กิจกรรมหลัก 5.3 ขุดสระเก็บน้ํา

ขนาดใหญบริเวณเขาน้ําซับ  หมู

ที่ 2  ตําบลปากตะโก อําเภอ

ทุงตะโก จังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก 4.4 การเพิ่มมูลคา

โซอุปทานของแพะนมในจังหวัด

ชุมพร

โครงการที่ 5 พัฒนาและ

ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

กิจกรรมหลัก 5.1 กอสรางระบบ

สงน้ําคลองตาหลวงมี,ฝายตารื่น-

หวยกง หมูที่ 11 ต.วิสัยเหนือ อ.

เมืองชุมพร จ.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

1.5.4 ขุดลอกสระน้ําประปาในพื้นที่

อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  

จํานวน32 ไร ความลึก 3 เมตร 

หมูที่ 4 ตําบลครน  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร

7,000,000     

1.5.5 พัฒนาแหลงหนองแกะ  

ต.ชุมโค อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

5,000,000     

1.5.6 ขุดลอกคลองมอง ลําคลองกวาง

 ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร

1,000,000     

1.5.7 ขุดลอกรองตโนด-บางทับไข 

หมูที่ 4 ต.ละแม  อ.ละแม 

จ.ชุมพร

500,000       

1.5.8 ขุดสระน้ําเพื่อแกไขปญหาภัยแลง

กลุมน้ําใส สระน้ํา.กวาง ๔๐ เมตร

ยาว ๘๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  

หมูที่ 17 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ

462,000       

1.5.9 ขุดสระน้ําเพื่อแกไขปญหาภัยแลง

คลองสงวน  กวาง ๖ เมตร  ยาว 

๕๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร  

หมูที่ 3 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ

248,900       

1.5.1

0

ขุดลอกหนาฝายคลองนาใหญ กวาง

 ๑๒ เมตร  ยาว ๒๒๐ เมตร  ลึก

เฉลี่ย ๔ เมตร   หมูที่ 6 ตําบลรับ

รอ อําเภอทาแซะ

322,900       

1.5.1

1

ขุดสระน้ําซอยราชธรรมนูญลาง 

กวาง ๓๐ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร  

ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  หมูที่ 9  

ต.รับรอ อ.ทาแซะ

246,000       

1.5.1

2

ขุดลอกสระน้ํา ขนาดกวางเฉลี่ย 

๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึก

เฉลี่ย ๑๒ เมตร

1,500,000     

ปค. อ.ทาแซะ

ปค.อ.สวี

ปค.อ.ปะทิว

ปค. อ.ทาแซะ

ปค.อําเภอเมือง

ชุมพร

กิจกรรมหลัก 5.5 พัฒนาแหลง

หนองแกะ  ต.ชุมโค  อ.ปะทิว   

 จ.ชุมพร

กิจกรรมหลัก 5.6 ขุดลอก

คลองมอง ลําคลองกวาง 20 

เมตรลึก 3 เมตร ยาว 1,500 

เมตร 

หมูที่5 ต.นาขา  อ.หลังสวน   

จ.ชมพร
กิจกรรมหลัก 5.7 ขุดลอก

รองตโนด-บางทับไข หมูที่ 4 

ต.ละแม  อ.ละแม จ.ชุมพร

กิจกรรมหลัก 5.8 ขุดสระน้ําเพื่อ

แกไขปญหาภัยแลงกลุมน้ําใส 

หมูที่ 17 ตําบลรับรอ 

อําเภอทาแซะ

กิจกรรมที่ 5.9 ขุดสระน้ําเพื่อ

แกไขปญหาภัยแลงคลองสงวน  

หมูที่ 3 ตําบลรับรอ อําเภอทา

แซะ

กิจกรรมที่ 5.11 ขุดสระน้ําซอย

ราชธรรมนูญลาง หมูที่ 9  

ต.รับรอ อ.ทาแซะ

กิจกรรมหลัก 5.12 ขุดลอกสระ

น้ําหวยจิกคอมา หมูที่ 6  

ต.ทุงคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ปค.อ.หลังสวน

ปค.อ.ละแม

ปค.อ.ทาแซะ

ปค. อ.ทาแซะ

กิจกรรมหลัก 5.4 ขุดลอกสระ

น้ําประปาในพื้นที่อนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  หมูที่ 4 ตําบลครน 

 อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

กิจกรรมที่ 5.10  ขุดลอกหนา

ฝายคลองนาใหญ หมูที่ 6 

ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ
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1.5.1

3

 ขุดลอกสระน้ําพรุทับบอน ม.14 

ต.ครน  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
5,000,000     

1.5.1

4

ขุดลอกหวยวางน้ําจํานวน 1 ไร 3 

งาน 88 ตารางวา ความลึก 5 เมตร

 บานน้ําฉา ม.5  ต.ครน  อําเภอสวี

 จังหวัดชุมพร

1,024,000     

1.5.1

5

ขุดลอกสระน้ําหวยลึก ขนาดกวาง

เฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร หมูที่ 9 

ต.ทุงคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

1,664,000     

1.5.1

6

ขุดสระเก็บน้ําบานควนดินแดง 

กวาง ๓๐ เมตร  ยาว ๖๐ เมตร  

ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  หมูที่ 23 

ต.รับรอ  อ.ทาแซะ

2,933,000     

1.5.1

7

ขุดลอกคลองโทง บานหาดพริก 

กวางเฉลี่ย 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 

เมตร ยาวรวม 1100 เมตร 

หมูที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร

1,100,000     

1.5.1

8

ขุดลอกคลองโรงงาน หมูที่ 4 ตําบล

เขาไชยราช  อําเภอปะทิว จังหวัด

ชุมพร

1,500,000     

1.5.1

9

กอสรางฝายเก็บ กักน้ําขนาดสัน

ฝายสูง 1.50 ม. ผนังขางสูง 

3.00 ม. กวาง 16.00  ม.

กิจกรรมยอยที่ 2 ขุดลอกหนาฝาย

ขุดขนาดกวาง 12.00  ม. ยาว100 

 ม. ลึก1.20  ม. หรือปริมาณดินไม

นอยกวา 2,400  ตร ม.

1,900,000     

1.6 6 กลยุทธที่ 2 รายไดจากการ

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

รอยละ 5

2.2   18,000,000

1.6.1 กิจกรรมยอยที่ 1 ระบบ

ประชาสัมพันธแบบบูรณาการ

เพื่อการทองเที่ยวจังหวัดชุมพร

กิจกรรมยอยที่ 2 พัฒนาศูนย

ขอมูลและการทองเที่ยว อําเภอ

พะโตะ

2,000,000     สจล., สนจ.ชพกิจกรรมหลัก 6.1  พัฒนาศูนย

ขอมูลการทองเที่ยว

ปค. อ.ทาแซะ

ปค.อ.อําเภอสวี

ปค.อ.ปะทิว

ปค.อ.ปะทิว

โครงการที่ 6 พัฒนาศักยภาพ

การทองเที่ยวชุมพรสู

มาตรฐานสากล

ปค.อ.อําเภอสวี

ปค.อ.อําเภอสวี

ปค.อําเภอเมือง

ชุมพร

กิจกรรมหลัก 5.15 ขุดลอก

สระน้ําหวยลึก หมูที่ 9  ต.ทุงคา 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

กิจกรรมที่ 5.16 ขุดสระเก็บน้ํา

บานควนดินแดง หมูที่ 23 

ต.รับรอ  อ.ทาแซะ

กิจกรรมหลัก 5.17 ขุดลอก

คลองโทง บานหาดพริก หมูที่ 5 

ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี จังหวัด

ชุมพร

กิจกรรมหลัก 5.18 ขุดลอก

คลองโรงงาน หมูที่ 4 ตําบลเขา

ไชราช อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก 5.19 กอสราง

ฝายกักเก็บน้ําพรอมขุดลอก

คลองหวยหลุด หมูที่ 3 ตําบล

ทะเลทรัพยอําเภอปะทิว จังหวัด

ชุมพร

กิจกรรมหลัก 5.13 ขุดลอก

สระน้ําพรุทับบอน ม.14 ต.ครน 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก 5.14 ขุดลอก

หวยวางน้ํา บานน้ําฉา ม.5  

ต.ครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
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1.6.2 กิจกรรมยอยที่ 1 งานเปดโลก

ทะเลจังหวัดชุมพร

กิจกรรมยอยที่ 2ยอนรอย

อารยธรรมศรีวิชัยสูอาเซียน

กิจกรรมยอยที่ 3 สงเสริมการ

ทองเที่ยวชุมชน

16,000,000   

1.7 7 กลยุทธที่ 2 รายไดจากการ

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

รอยละ 5

2.2   36,709,000

1.7.1 จัดทําปายบอกทาง

แหลงทองเที่ยวจังหวัดชุมพร

2,000,000     

1.7.2 กิจกรรมยอยที่ 1 จัดงาน

ประชาสัมพันธสินคาเกษตร

ปลอดภัย

กิจกรรมยอยที่ 2 แหลงเรียนรู

สงเสริมอาชีพและทองเที่ยว

เชิงเกษตร ดานแมลงเศรษฐกิจ

กิจกรรมยอยที่ 3 แหลงเรียน

สงเสริมอาชีพและทองเที่ยว

เชิงเกษตรดานหมอนไหม

1,400,000     

1.7.3 กอสรางทางเดิน เทา คสล. 

ขนาดกวาง ๑.๑๕ เมตร ยาว 

๑๐๖ เมตร และ ขนาดกวาง 

๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร 

ริมสระน้ําปูเจาน้ําผุด

309,000       

1.7.4 ปรับปรุงบริเวณเขื่อนกั้นทรายให

เปนสวนสาธารณะ
1,000,000     

สนจ.ชพ,สนง.

โยธาธิการฯ, อ.ปะ

ทิว,ศปจ.

แขวงทางหลวง

ชนบทชุมพร

สนง.เกษตรและ

สหกรณจังหวัดชุมพร

ปค.อ.เมืองชุมพร

ปค.อ.ปะทิว

กิจกรรมหลัก 7.3 ปรับปรุง

แหลงทองเที่ยวสระน้ําปูเจาน้ําผุด 

หมูที่ 8 ตําบลทุงคา อําเภอเมือง

ชุมพร จังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก 7.4  ปรับปรุง

ภูมิทัศนบริเวณเขื่อนกั้นทราย

ปากคลองทาเสม็ด  ต.สะพลี  

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

กิจกรรมหลัก 6.2  สงเสริมการ

ทองเที่ยวชุมชนจังหวัดชุมพร

โครงการที่ 7 พัฒนาศักยภาพ

แหลงทองเที่ยวจังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก 7.1 จัดทํา

ปายบอกทางแหลงทองเที่ยว 

จังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก 7.2 พัฒนาการ

ทองเที่ยงเชิงเกษตรจังหวัดชุมพร
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1.7.5 กิจกรรมยอยที่ 1 กอสราง

สะพานทาเทียบเรือขนาดเล็ก

บนฝง ขนาดกวาง 4 เมตร 

ความยาว 78 เมตร หมูที่ 13 

ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน 

กิจกรรมยอยที่ 2 กอสราง

สะพานทาเทียบเรือขนาดเล็กบน

เกาะพิทักษ ขนาดกวาง 4 เมตร

 ความยาว 80 เมตร  ตําบล

บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน 

กิจกรรมยอยที่ 3กอสรางระบบ

ประปา ประกอบดวย ระบบสูบ

น้ําดิบ ระบบกรองน้ํา ถังเก็บน้ํา

ใสใตดิน หอถังสูง และระบบทอ

จายน้ําประปาเชื่อมตอทอเดิม 

ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน

30,000,000   

1.7.6 กิจกรรมยอยที่ 1 กอสรางถนน 

คสล.

กิจกรรมยอยที่ 2 กอสรางลาน

จอดรถ คสล.

กิจกรรมยอยที่ 3 กอสรางทอ

ระบายน้ํา คสล.

2,000,000     

1.8 8 กลยุทธที่ 3 ปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐาน

 จํานวน 10 แหง

2.4   156,544,000

1.8.1 ปรับปรุงทางหลวงผานยาน

ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 

4119 ตอนปากน้ําชุมพร – 

ปากน้ําชุมพร ระหวาง กม.

1+500 – กม.3+700

30,000,000   

1.8.2 แกไขปญหาน้ําทวมทาง กม. 

4+955 - กม.6+665 ต.ทายาง 

อ.เมืองชุมพร

20,000,000   

1.8.3 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก

คอนกรีต สาย บ.ขุนกระทิง- 

บ.ถ้ําสิงห ต.ขุนกระทิง,ถ้ําสิงห 

อ.เมือง  จ.ชุมพร กวาง 9.00 

เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

15,000,000   

สนง.โยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัด

ชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

โครงการที่ 8 พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานการเกษตรและการ

ทองเที่ยว

กิจกรรมหลัก 8.1 ปรับปรุงทาง

หลวงผานยานชุมชน ทางหลวง

หมายเลข 4119 ตอนปากน้ํา

ชุมพร – ปากน้ําชุมพร ระหวาง 

กม.1+500 – กม.3+700

กิจกรรมหลัก 7.6 พัฒนาแหลง

ทองเที่ยวสวนสาธารณะบาน

ทะเลงาม หมูที่ 9 ต.สวนแตง 

อ.ละแม จ.ชุมพร

ที่ทําการปกครอง

อําเภอละแม

กิจกรรมหลัก 8.2 แกไขปญหา

น้ําทวมทาง กม. 4+955 - กม.

6+665 ต.ทายาง อ.เมืองชุมพร

กิจกรรมหลัก 8.3 ปรับปรุงถนน

สาย บ.ขุนกระทิง-บ.ถ้ําสิงห 

ต.ขุนกระทิง,ถ้ําสิงห อ.เมืองชุมพร

กิจกรรมหลัก 7.5  พัฒนาทาเรือ

เกาะพิทักษเพื่อรองรับการ

ทองเที่ยว

แขวงทางหลวง

ชนบทชุมพร
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1.8.4 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก

คอนกรีต สายเขาสวนทุเรียน-

เขานอย  ต.นาสัก อ.สวี 

จ.ชุมพรกวาง 8.00 เมตร  

ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร

3  ปรับปรงถนนแอสฟลทติกคอ

16,650,000   

1.8.5 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก

คอนกรีต สาย บ.ปากเลข- 

บ.ตอตั้ง อ.พะโตะ จ.ชุมพร 

กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 

3.000 กิโลเมตร

15,500,000   

1.8.6 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก

คอนกรีต สาย บ.                 

   หนองไซ-บ.ทุงวัวแลน อ.ปะ

ทิว จ.ชุมพร กวาง 8.00 เมตร 

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

11,250,000   

1.8.7 ปรับปรุงโครงสรางสะพานที่

ชํารุดสะพานขามคลองทรง  

อ.พะโตะ จ.ชุมพร จํานวน 

1 แหง (ตามรูปแบบรายการ

ของกรมทางหลวงชนบท)

5,500,000     

1.8.8 กอสรางสะพานคสล. ผิวจราจร

กวาง 8  เมตร ยาว  40  เมตร 

ชนิดไมมีทางเทา

3,644,000     

1.8.9 รับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ

อันตรายบนทางหลวง  ทาง

หลวงหมายเลข 4 ตอนวังครก –

 เสียบญวณ ที่ กม.485+143

30,000,000   

1.8.1

0
ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก

คอนกรีต สายบานปากน้ําตะโก-

บ.หนองไมแกน อ.ทุงตะโก 

จ.ชุมพร กวาง 9.00 เมตร 

ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

9,000,000     

1.9 9 กลยุทธที่ 3 2.4 5,000,000    

แขวงทางหลวง

ชนบทชุมพร

แขวงทางหลวง

ชนบทชุมพร

กิจกรรมหลัก 8.5 ปรับปรุงถนน

สายบ.ปากเลข-บ.ตอตั้ง  

อ.พะโตะ

กิจกรรมหลัก 8.6 ปรับปรุงถนน

สายบ.หนองไซ-บ.ทุงวัวแลน

อ.ปะทิว

กิจกรรมหลัก 8.7 ปรับปรุง

โครงสรางสะพานที่ชํารุดสะพาน

ขามคลองทรง

กิจกรรมหลัก 16.8 กอสราง

ขยายสะพานคลองละมุ หมูที่ 10

ต.บางลึก (เชื่อม หมูที่ 8 ต.นา

กระตาม )  อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

กิจกรรมหลัก 8.9 ปรับปรุงจุด

เสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทาง

หลวง  ทางหลวงหมายเลข 4 

ตอนวังครก – เสียบญวณ ที่ กม.

485+143

แขวงทางหลวง

ชนบทชุมพร

ปค.อําเภอเมือง

ชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวง

ชนบทชุมพร

สนง.ทสจ.ชุมพร

กิจกรรมหลัก 8.10 ปรับปรุง

ถนนสายบานปากน้ําตะโก-บ.

หนองไมแกน

โครงการที่ 9 จัดทําแผน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

น้ําในพื้นที่จังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก 8.4 ปรับปรุงถนน

สายเขาสวนทุเรียน-เขานอย 

ต.นาสัก อ.สวี

แขวงทางหลวง

ชนบทชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

   1,189,453,085

60,000,000    

ปรับปรุงการสัญจรในเขตชุมชน กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 60,000,000  

   1,129,453,085

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4    1,129,453,085

 - กอสรางถนน คสล. พรอมทอ

ระบายน้ําถนนสายนาทุง ซอย 3

   12,000,000

 - กอสรางทอระบายน้ําและทาง

เทาถนนปรมินทรมรรคาชวง

หนองเรือแตก-คลองทานางสังข 

(ดานทิศเหนือ)

71,837,000   

 - กอสรางทอระบายน้ําและทาง

เทาถนนปรมินทรมรรคา ชวง

หนองเรือแตก-คลองทา นางสังข

 (ดานทิศใต)

73,112,000   

 - กอสรางถนน คสล. พรอมทอ

ระบายน้ําซอยปรมินทรมรรคา 

35 (ศาลาขาว)

18,000,000   

 - กอสรางถนน คสล. พรอมทอ

ระบายน้ําถนนปรมินทรมรรคา 

ซอย 24 -สะพานแขวนคลองทา

ตะเภา(ระยะที่ 1)

17,500,000   

 -  กอสรางถนน ค.ส.ล.สายริม

นาทิศใต หมูที่ 6,7 ต.ทายาง 

อําเภอเมืองชุมพร

2,480,000     

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สายแดง-

ดอนพิกุล หมูที่ 8,10 ต.ทายาง 

อําเภอเมืองชุมพร

3,239,000     

โครงการปรับปรุงการสัญจรในเขต

ชุมชน

สนง.โยธาธิการ 

และผังเมือง

จังหวัดชุมพร

2.1.1  โครงการของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง

เทศบาลเมืองชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร

ทต.ทายาง

ทต.ทายาง - กอสรางถนน ค.ส.ล.สายแดง-ดอน

พิกุล หมูที่ 8,10 ต.ทายาง อําเภอเมือง

ชุมพร

 - กอสรางทอระบายน้ําและทางเทา

ถนนปรมินทรมรรคาชวงหนองเรือแตก-

คลองทานางสังข (ดานทิศเหนือ)

 - กอสรางทอระบายน้ําและทางเทา

ถนนปรมินทรมรรคา ชวงหนองเรือ

แตก-คลองทา นางสังข (ดานทิศใต)

 - กอสรางถนน คสล. พรอมทอระบาย

น้ําซอยปรมินทรมรรคา 35 (ศาลาขาว)

 - กอสรางถนน คสล. พรอมทอระบาย

น้ําถนนปรมินทรมรรคา ซอย 24 -

สะพานแขวนคลองทาตะเภา(ระยะที่ 1)

 -  กอสรางถนน ค.ส.ล.สายริมนาทิศใต

 หมูที่ 6,7 ต.ทายาง อําเภอเมืองชุมพร

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)

2.1.2 โครงการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

2.1 โครงการของกระทรวงมหาดไทย

 - กอสรางถนน คสล. พรอมทอระบาย

น้ําถนนสายนาทุง ซอย 3

โครงการปรับปรุงพัฒนาโครงขายทาง

 สะพาน และแหลงน้ํา เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาการเกษตร การทองเที่ยว

และปองกัน แกไขปญหาภัยแลงและ

อุทกภัย
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สายดอน

สุรา-ทาหอย หมูที่ 9 ต.ทายาง 

อําเภอเมืองชุมพร

7,835,000     

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สาย

หนองเช็คตั๋ว หมูที่ 9 ต.ทายาง 

อําเภอเมืองชุมพร

5,230,000     

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สายดอน

มะขาม (ชวง 2) หมูที่ 9

4,910,000     

 - กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง 

หมูที่ 3,8,10,11 ตําบลทายาง 

อําเภอเมืองชุมพร

20,000,000   

 - ขุดลอกสระเก็บน้ําหวยยายชี 

  หมูที่ 4  ต. หาดทรายรี

 อ.เมืองชุมพร

1,000,000     

 - ขุดสระแกมลิงพรุกระจูด หมู

ที่ 6 ต. หาดทรายรี อ.เมือง

ชุมพร   จ.ชุมพร

10,000,000   

 - ขุดลอกสระเก็บน้ํา หวยนาย

พลตอนที่ 3 หมูที่ 7 ต.หาด

ทรายรี อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร

600,000       

 - ปรับปรุงผิวจราจรแอสแอส

ฟลทฺติก คอนกรีต สายเลียบหัว

เขาหมูที่ 2 ต. หาดทรายรี 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

3,300,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กถนนเขาการอง หมูที่ 1 

ตําบลวังใหม เชื่อม ตําบลวังไผ 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

2,550,000     

 - กอสรางถนนลาดยางซอย

แพรกกลาง หมูที่ 4 

ตําบลวังใหม อ.เมืองชุมพร       

จ.ชุมพร

2,600,000     

 - กอสรางถนนลาดยางถนน

คลองสะเดา เชื่อมถนนชองขุน

แกว หมูที่ 6 ตําบลวังใหม 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

9,955,500     

 - กอสรางถนนลาดยางถนน

ราษฎรบูรณะ เชื่อมประคอง

อุทิศ หมูที่ 6 ตําบลวังใหม 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

5,600,000     

 - กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง หมูที่ 

3,8,10,11 ตําบลทายาง อําเภอเมือง

ชุมพร

ทต.ทายาง

 - ขุดลอกสระเก็บน้ําหวยยายชี   หมูที่ 

4ต. หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร

ทต.หาดทรายรี

 - ขุดสระแกมลิงพรุกระจูด หมูที่ 6 ต. 

หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร   จ.ชุมพร

ทต.หาดทรายรี

ทต.ทายาง

ทต.หาดทรายรี

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน

เขาการอง หมูที่ 1 ตําบลวังใหม เชื่อม 

ตําบลวังไผ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางซอยแพรกกลาง

 หมูที่ 4 ตําบลวังใหม อ.เมืองชุมพร     

  จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางถนนคลองสะเดา

เชื่อมถนนชองขุนแกว หมูที่ 6 ตําบลวัง

ใหม อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางถนนราษฎร

บูรณะ เชื่อมประคองอุทิศ หมูที่ 6 

ตําบลวังใหม อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สายดอนสุรา-ทา

หอย หมูที่ 9 ต.ทายาง อําเภอเมืองชุมพร

 - ขุดลอกสระเก็บน้ํา หวยนายพลตอนที่

 3 หมูที่ 7 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร  

   จ.ชุมพร

 - ปรับปรุงผิวจราจรแอสแอสฟลทฺติก 

คอนกรีต สายเลียบหัวเขาหมูที่ 2 ต. 

หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ทต.วังใหม

ทต.วังใหม

ทต.วังใหม

ทต.วังใหม

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สายดอนมะขาม 

(ชวง 2) หมูที่ 9

ทต.หาดทรายรี

ทต.ทายาง

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สายหนองเช็คตั๋ว

 หมูที่ 9 ต.ทายาง อําเภอเมืองชุมพร

ทต.ทายาง
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ความ
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - กอสรางถนนลาดยางถนน

ราษฎรพัฒนา หมูที่ 6 

ตําบลวังใหม อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

5,600,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนเขาการอง (เชื่อม

ตําบลวังไผ)  หมูที่ 1  ต.วังใหม 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

2,550,000       

 - กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทคอนกรีต สายคลองสะเดา 

(เชื่อมบานชองขุนแกว) หมูที่ 6 

ต.วังใหม อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

9,955,900       

 - กอสรางพนังกั้นน้ําริมชุมพร 

ซอยสุขาภิบาล 12/4 หมูที่ 2 

ต.วังไผ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

5,000,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตสาย

หลังโรงเรียนบานคอเตี้ย หมูที่ 9 

ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

1,500,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายทรัพยเจริญ หมูที่ 5  

ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.

ชุมพร

5,000,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบอบําบัดน้ําเสีย หมูที่

 4 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

6,000,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตสายอิน

สุทน หมูที่ 2 ต.บางหมาก       

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

1,700,000     

 - กอสรางถนน   คอนกรีตสาย

สมประสงค หมูที่ 2  ต.บาง

หมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

2,600,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายรวมใจพัฒนา หมูที่ 6 

ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

5,000,000     

ทต.วังไผ

ทต.บางหมาก

ทต.บางหมาก

ทต.บางหมาก

ทต.บางหมาก

ทต.บางหมาก

 - กอสรางถนนคอนกรีตสายอินสุทน 

หมูที่ 2 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน   คอนกรีตสายสม

ประสงค หมูที่ 2  ต.บางหมาก อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

รวมใจพัฒนา หมูที่ 6 ต.บางหมาก 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางพนังกั้นน้ําริมชุมพร ซอย

สุขาภิบาล 12/4 หมูที่ 2 ต.วังไผ อ.

เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตสายหลัง

โรงเรียนบานคอเตี้ย หมูที่ 9  

ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทรัพยเจริญ หมูที่ 5  ต.บางหมาก 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บอบําบัดน้ําเสีย หมูที่ 4 ต.บางหมาก 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ทต.บางหมาก

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

เขาการอง (เชื่อมตําบลวังไผ)  หมูที่ 1  

ต.วังใหม อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท

คอนกรีต สายคลองสะเดา (เชื่อมบาน

ชองขุนแกว) หมูที่ 6 ต.วังใหม อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางถนนราษฎร

พัฒนา หมูที่ 6 ตําบลวังใหม อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

ทต.วังใหม

ทต.วังใหม

ทต.วังใหม
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 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบุญเกตุ  หมูที่ 4  

ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

3,000,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายพุทธรักษา หมูที่ 12  

ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

10,000,000   

 - ซอม/สรางถนนลาดยาง 

ASPHALT CONCRETE 

(Recycling)  สายคูขุด - 

บางผรา ม. 2,3 ต.บางหมาก 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

9,468,000       

 - กอสรางถนน คสล.  นามอญ

 ซอย ๓/๑ ม.๖ ต.บางลึก (เชื่อม

 ม.๑  ต.หาดพันไกร) ต.บางลึก 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

1,800,000     

 - กอสรางถนนคสล.สายหนอง

ใหญ-ทางชาง (ตอเขตระหวาง

ม.๓ ต.บางลึกถึง ม.๑ ต.นาชะ

อัง ) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

1,600,000     

 - กอสรางถนน คสล.ซอยวัง

คางคาว ม.๓ ต.บางลึก (เชื่อม 

ม.๑ ต.นาชะอัง)  ต.บางลึก 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

2,275,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายซอย

นาบัว ม.๙ เชื่อม ม.๑๐ ต.บาง

ลึก (เชื่อม ม.๘ ต.นากระตาม) 

ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

1,600,000     

 - กอสรางถนนคสล.สาย

ราษฎรพัฒนา   ม.๑๑ เชื่อม ม.

๑๒ พรอมทอระบายน้ํารูปตัววี

(สวนที่เหลือ) (เชื่อมม.๘  

ต.นากระตาม) ต.บางลึก 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

2,000,000     

ทต.บางลึก

ทต.บางลึก

ทต.บางลึก

ทต.บางลึก

 - กอสรางถนน คสล.ซอยวังคางคาว 

ม.๓ ต.บางลึก (เชื่อม ม.๑ ต.นาชะอัง)  

ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายซอยนาบัว ม.

๙ เชื่อม ม.๑๐ ต.บางลึก (เชื่อม ม.๘ ต.

นากระตาม) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

ทต.บางลึก

 - กอสรางถนนคสล.สายราษฎรพัฒนา  

 ม.๑๑ เชื่อม ม.๑๒ พรอมทอระบายน้ํา

รูปตัววี(สวนที่เหลือ) (เชื่อมม.๘  

ต.นากระตาม) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

 - ซอม/สรางถนนลาดยาง ASPHALT 

CONCRETE (Recycling)  สายคูขุด - 

บางผรา  ม. 2,3 ต.บางหมาก อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.  นามอญ ซอย 

๓/๑ ม.๖ ต.บางลึก (เชื่อม ม.๑  ต.หาด

พันไกร) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคสล.สายหนองใหญ-

ทางชาง (ตอเขตระหวางม.๓ ต.บางลึก

ถึง ม.๑ ต.นาชะอัง ) ต.บางลึก อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

   บุญเกตุ  หมูที่ 4  ต.บางหมาก อ.

เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

พุทธรักษา หมูที่ 12  ต.บางหมาก 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ทต.บางหมาก

ทต.บางหมาก

ทต.บางหมาก
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - กอสรางถนนคสล.สายหนอง

เนียน-เขาหราด ม.๑๑ ต.บางลึก

 (เชื่อม ม.๖ ต.นาชะอังพรอม

กอสรางรางระบายน้ําตัววี ) 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

9,975,000     

 - โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ

ตามพระราชดําริ ต.บางลึก 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

15,000,000   

 - กอสรางถนน คสล. สายซอย

นาบัว  (เชื่อม ม. 10 ต.บางลึก 

เชื่อม ม. 8 ต.นากระตาม) ม. 9

 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

1,677,285       

 - กอสรางคันดินลําหวยเขา

ดินสอ หมูที่ 3 ตําบลทุงคา 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

500,000       

 - กอสรางทอลอด-เหลี่ยม 

คสล.สายหัวทาเขาบอ หมูที่ 7 

ตําบลทุงคา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร

500,000       

 - กอสรางถนนคสล. สายดอน

สุด – ซันนี่วิลล  (ชวงที่ 3)   

หมูที่ 1 ต.ตากแดด    อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

2,300,000     

 - กิจกรรมที่ 17.63 กอสราง

ถนน คสล.สาย รอบสระหนอง

หลวง  หมูที่ 2 ต.ตากแดด 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

1,400,000     

 - กิจกรรมที่ 17.64 กอสราง

ถนนคสล. สายวัดหาดทรายแกว

 หมูที่ 3 เชื่อม  หมูที่ 6 

ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.

ชมพร

5,600,000     

 - กอสรางถนน คสล. สายวัด

หาดทรายแกว หมูที่ 3 เชื่อม 

หมูที่ 6 (ชวงที่ 2)   ต.ตากแดด 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

1,500,000     

อบต.ตากแดด

อบต.ตากแดด

อบต.ตากแดด

อบต.ตากแดด

 - กอสรางทอลอด-เหลี่ยม คสล. สาย

หัวทาเขาบอ หมูที่ 7 ตําบลทุงคา        

    อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

อบต.ทุงคา

อบต.ทุงคา

ทต.บางลึก

 - กอสรางถนนคสล. สายดอนสุด – 

ซันนี่วิลล  (ชวงที่ 3)   หมูที่ 1 

ต.ตากแดดอ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กิจกรรมที่ 17.63 กอสรางถนน คสล.

สาย รอบสระหนองหลวง  หมูที่ 2 

ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กิจกรรมที่ 17.64 กอสรางถนนคสล. 

สายวัดหาดทรายแกว หมูที่ 3 เชื่อม  

หมูที่ 6 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.

ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล. สายวัดหาดทราย

แกว หมูที่ 3 เชื่อม หมูที่ 6 (ชวงที่ 2)    

 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคสล.สายหนองเนียน-

เขาหราด ม.๑๑ ต.บางลึก (เชื่อม ม.๖ 

ต.นาชะอังพรอมกอสรางรางระบายน้ํา

ตัววี ) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโครงการ

พัฒนาพื้นที่หนองใหญตามพระราชดําริ

 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ทต.บางลึก

 - กอสรางถนน คสล. สายซอยนาบัว  

(เชื่อม ม. 10 ต.บางลึก เชื่อม ม. 8       

 ต.นากระตาม) ม. 9 ต.บางลึก อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

ทต.บางลึก

 - กอสรางคันดินลําหวยเขาดินสอ หมูที่

 3 ตําบลทุงคา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร
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 - กอสรางถนน คสล. สาย

กลางนา หมูที่ 3 เชื่อม หมูที่ 6

ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.

ชุมพร

6,000,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายเขา

นอย หมูที่ 6 ต.ตากแดด เชื่อม

ตําบลทุงคา  อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

2,900,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายหนา

คาย ตชด. หมูที่ 9 ต.ตากแดด 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

2,300,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายบาน

ในหวย – ดอนสุด   หมูที่ 7 

เชื่อม หมูที่ 1 ตําบลตากแดด 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

1,800,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายบาน

พวง – ดอนแค หมูที่ 4 ต.ตาก

แดด เชื่อม ตําบลบางหมาก 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

1,200,000     

 - กอสรางสะพาน คสล.สาย 

สะพานบน หมูที่ 1 เชื่อม 

หมูที่ 2 ต.ตากแดด  อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

4,000,000     

 - กอสรางสะพาน คสล.สาย 

สะพานลาง หมูที่ 1 เชื่อม หมูที่

 2 ต.ตากแดด      

 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

4,000,000     

 - กอสรางสะพาน คสล.สาย 

สะพานสาย หมูที่ 3  หมูที่ 4 

 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร

 จ.ชุมพร

4,000,000     

 - กอสราง ถนน คสล. สาย

เลียบคลองชุมพร (ชวงที่ 1) 

หมูที่ 2 ต.ตากแดด อ.เมือง

ชุมพร 

จ ชมพร

972,800         

 - กอสรางถนน ลาดยางแอส

ฟลติกคอนกรีต สายถ้ําสิงห – 

หนองตําเสา อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

1,600,000     

อบต.ตากแดด

อบต.ตากแดด

อบต.ตากแดด

อบต.ถ้ําสิงห

 - กอสรางสะพาน คสล.สาย สะพาน

ลาง หมูที่ 1 เชื่อม หมูที่ 2 ต.ตากแดด   

   

 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางสะพาน คสล.สาย สะพาน

สาย หมูที่ 3  หมูที่ 4  ต.ตากแดด อ.

เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสราง ถนน คสล. สายเลียบคลอง

ชุมพร (ชวงที่ 1) หมูที่ 2 ต.ตากแดด 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน ลาดยางแอสฟลติก

คอนกรีต สายถ้ําสิงห – หนองตําเสา 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

อบต.ตากแดด

อบต.ตากแดด

อบต.ตากแดด

อบต.ตากแดด

อบต.ตากแดด

 - กอสรางถนน คสล.สายเขานอย หมูที่

 6 ต.ตากแดด เชื่อมตําบลทุงคา          

   อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายหนาคาย 

ตชด.หมูที่ 9 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายบานในหวย –

 ดอนสุด   หมูที่ 7 เชื่อม หมูที่ 1 ตําบล

ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายบานพวง – 

ดอนแค หมูที่ 4 ต.ตากแดด เชื่อม 

ตําบลบางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางสะพาน คสล.สาย สะพานบน

 หมูที่ 1 เชื่อม หมูที่ 2 ต.ตากแดด       

   อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล. สายกลางนา หมู

ที่3 เชื่อม หมูที่ 6 ต.ตากแดด อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

อบต.ตากแดด
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 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายเกษตรภูธร – ชองลม 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

7,000,000     

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟล

ติกคอนกรีต สายถ้ําเพิง ซอย 3

 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

6,000,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายถ้ําเพิง ซอย 1   

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

1,700,000     

 -  กอสรางสะพาน คสล.ขาม

คลองมายัง ถนนสายนาคอ – 

นาโยม  ม.8  ต.หาดพันไกร 

อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร

2,000,000     

 - กอสรางสะพาน คสล.บาน

หวยหินราง  ม.12   ต.หาดพัน

ไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

2,000,000     

 - กอสรางถนน คสล.สาย

สะพานสาม-     นาตีนเขา ม.11

 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร   

 จังหวัดชุมพร 

12,000,000   

 - กอสรางผิวทางลาดยาง 

Asphaltic Concrete สายชอง

เพลียก ม. 11 ต.บานนา อ.

เมืองชุมพร จ.ชุมพร

3,800,000     

 - กอสรางถนน คสล. สายเขา

ขี้นก หมูที่ 12  ต.บานนา 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

5,000,000     

 -  ซอมสรางผิวทางลาดยาง 

Asphaltic Concrete สายเขา

วง หมูที่ 6 ต.บานนา เชื่อม หมู

ที่ 1 ต. ถ้ําสิงห อ.เมืองชุมพร จ.

ชุมพร

3,000,000     

 - กอสรางทางลาดยาง 

Asphaltic Concrete สายชอง

ไทร หมูที่ 7 ต.บานนา เชื่อม 

หมูที่ 11 ต.วิสัยเหนือ   อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

11,000,000   

อบต.บานนา

อบต.หาดพันไกร

 - กอสรางผิวทางลาดยาง Asphaltic 

Concrete สายชองเพลียก ม. 11 

ต.บานนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล. สายเขาขี้นก หมูที่

 12 ต.บานนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 -  ซอมสรางผิวทางลาดยาง Asphaltic

 Concrete สายเขาวง หมูที่ 6      

ต.บานนา เชื่อม หมูที่ 1 ต. ถ้ําสิงห 

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางทางลาดยาง Asphaltic 

Concrete สายชองไทร หมูที่ 7 

ต.บานนา เชื่อม หมูที่ 11 ต.วิสัยเหนือ  

 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

อบต.บานนา

อบต.บานนา

อบต.บานนา

อบต.ถ้ําสิงห

อบต.ถ้ําสิงห

อบต.ถ้ําสิงห

อบต.หาดพันไกร

อบต.หาดพันไกร

 - กอสรางถนน คสล.สายสะพานสาม-  

   นาตีนเขา ม.11 ต.หาดพันไกร อ.

เมืองชุมพร    จังหวัดชุมพร 

 - กอสรางสะพาน คสล.บานหวยหินราง

  ม.12   ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.

ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เกษตรภูธร – ชองลม อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอ

นกรีต สายถ้ําเพิง ซอย 3 อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายถ้ําเพิง ซอย 1   อ.เมืองชุมพร จ.

ชุมพร

 -  กอสรางสะพาน คสล.ขามคลองมายัง

 ถนนสายนาคอ – นาโยม  ม.8  

ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร



26

ลําดับ
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - กอสรางทางลาดยาง 

Asphaltic Concrete สาย ร. 5

 หมูที่ 10 ต.บานนา เชื่อม หมูที่

 5 ต.วังใหม อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

5,500,000     

 - กอสรางทางลาดยาง 

Asphaltic Concrete  หมูที่ 7 

ต.บานนา  อ.เมืองชุมพร จ.

ชุมพร

3,400,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายคลองชอง หมูที่ 8 

ตําบลบานนา อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

4,500,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนสาย ร. 5 หมูที่ 10 

เชื่อม หมูที่ 8 ต.บานนา อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

9,700,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนสาย ร. 5 หมูที่ 13 

เชื่อม หมูที่ 9 ต.บานนา อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

8,600,000     

 - กอสรางถนน คสล. สายเนิน

สมบูรณ ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

13,300,000   

 - กอสรางถนน คสล. สายเขา

ชันโตะ ซอย 6 หมูที่ 8 ต.วิสัย

เหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

6,597,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายนาจันทุ บานคลองบอ

 หมูที่ 4 ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ

2,000,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายน้ําเย็น-ในพุก หมูที่ 5

 ต.หินแกว  อ.ทาแซะ

13,777,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายยินดีพัฒนา หมูที่ 4 

ต.หินแกว อ.ทาแซะ

4,403,000       

 - กอสรางถนนคสล.สายหาดใน

วังลุมชองพงษ-หาดใน ดอน

เคี่ยม หมูที่ ๒   ต.รับรอ  อ.ทา

แซะ

17,100,000     

อบต.บานนา

อบต.บานนา

อบต.บานนา - กอสรางทางลาดยาง Asphaltic 

Concrete สาย ร. 5 หมูที่ 10 ต.บานนา

 เชื่อม หมูที่ 5 ต.วังใหม อ.เมืองชุมพร 

จ.ชุมพร

 - กอสรางทางลาดยาง Asphaltic 

Concrete  หมูที่ 7 ต.บานนา  อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายคลองชอง หมูที่ 8 ตําบลบานนา อ.

เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ร. 5 หมูที่ 10 เชื่อม หมูที่ 8

ต.บานนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ร. 5 หมูที่ 13 เชื่อม หมูที่ 9 

ต.บานนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคสล.สายหาดในวังลุม

ชองพงษ-หาดใน ดอนเคี่ยม หมูที่ ๒   

ต.รับรอ  อ.ทาแซะ

 - กอสรางถนน คสล. สายเนินสมบูรณ 

ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล. สายเขาชันโตะ 

ซอย 6 หมูที่ 8 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

นาจันทุ บานคลองบอ หมูที่ 4 

ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายน้ําเย็น-ในพุก หมูที่ 5 ต.หินแกว    

 อ.ทาแซะ

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ยินดีพัฒนา หมูที่ 4 ต.หินแกว อ.ทาแซะ

อบต.วิสัยเหนือ

อบต.วิสัยเหนือ

อบต.ทาแซะ

อบต.หินแกว

อบต.หินแกว

อบต.รับรอ

อบต.บานนา

อบต.บานนา
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 - กอสรางถนนคสล.สายดอนสูง

 หมูที่ ๖ ต.รับรอ อ.ทาแซะ

7,680,000       

 - กอสรางถนนคสล.สายบาง

มาศเหนือ-  บางฝนตก  หมูที่ 

12 ต.รับรอ  อ.ทาแซะ

15,000,000     

 - กอสรางถนนคสล.สายเขาไผ-

กรายทอง  หมูที่ 9 ต.รับรอ 

อ.ทาแซะ

6,000,000       

 -  กอสรางถนนคสล.สายพัน

วาล หมูที่ ๑๑   ต.รับรอ อ.ทา

แซะ

6,000,000       

 - กอสรางถนนคสล.สายโชค

นคร-หินเรือ  หมูที่ ๑๗  ต.รับ

รอ อ.ทาแซะ

21,000,000     

 - กอสรางถนนคสล.สายปาก

พรุ-ทรายออน  หมูที่ ๑๗  ต.รับ

รอ อ.ทาแซะ

10,500,000     

 -  กอสรางถนนลาดยางสายพัน

วาล-บางฝนตกเชื่อมตําบลคุริง 

 หมูที่ ๑๘   ต.รับรอ อ.ทาแซะ

18,600,000     

 - กอสรางสะพานคสล.หมูที่ 

๑๙-หมูที่ ๑๐   ต.หงษเจริญ  

หมูที่ ๑๙ ต.รับรอ อ.ทาแซะ

5,000,000       

 - กอสรางถนนคสล.สายหนา

วัดพันวาล ๕-วังน้ําเย็น  หมูที่ 

๒๐ ต.รับรอ  อ.ทาแซะ

6,000,000       

 - กอสรางถนนคสล.สายสันติ

นิมิตร-พันวาล  หมูที่ ๒๑ 

ต.รับรอ อ.ทาแซะ

6,480,000       

 - กอสรางลาดยางผิวแคพซีล

สายหวยใหญ-หุบกะพง  หมูที่ 2

 ต.สองพี่นอง  อ.ทาแซะ

6,393,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายวัฒนประสิทธิ์ ม. 1 

ต.สองพี่นอง  อ.ทาแซะ

3,158,000       อบต.สองพี่นอง

อบต.รับรอ

อบต.รับรอ

อบต.รับรอ

อบต.รับรอ

อบต.รับรอ

อบต.รับรอ

อบต.สองพี่นอง

 - กอสรางถนนคสล.สายสันตินิมิตร-

พันวาล  หมูที่ ๒๑ ต.รับรอ อ.ทาแซะ

 - กอสรางลาดยางผิวแคพซีลสายหวย

ใหญ-หุบกะพง  หมูที่ 2 ต.สองพี่นอง  

 อ.ทาแซะ

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายวัฒนประสิทธิ์ ม. 1 ต.สองพี่นอง    

  อ.ทาแซะ

 - กอสรางถนนคสล.สายโชคนคร-หิน

เรือ  หมูที่ ๑๗  ต.รับรอ อ.ทาแซะ

 - กอสรางถนนคสล.สายปากพรุ-ทราย

ออน  หมูที่ ๑๗  ต.รับรอ อ.ทาแซะ

 -  กอสรางถนนลาดยางสายพันวาล-

บางฝนตกเชื่อมตําบลคุริง  หมูที่ ๑๘   

ต.รับรอ อ.ทาแซะ

 - กอสรางสะพานคสล.หมูที่ ๑๙-หมูที่ 

๑๐   ต.หงษเจริญ  หมูที่ ๑๙ ต.รับรอ 

อ.ทาแซะ

 - กอสรางถนนคสล.สายหนาวัดพันวาล

 ๕-วังน้ําเย็น  หมูที่ ๒๐ ต.รับรอ        

อ.ทาแซะ

 - กอสรางถนนคสล.สายดอนสูง หมูที่ ๖

  ต.รับรอ อ.ทาแซะ

 - กอสรางถนนคสล.สายบางมาศเหนือ- 

  บางฝนตก  หมูที่ 12 ต.รับรอ     

อ.ทาแซะ

 - กอสรางถนนคสล.สายเขาไผ-กราย

ทอง  หมูที่ 9 ต.รับรอ อ.ทาแซะ

 -  กอสรางถนนคสล.สายพันวาล หมูที่

 ๑๑   ต.รับรอ อ.ทาแซะ

อบต.รับรอ

อบต.รับรอ

อบต.รับรอ

อบต.รับรอ
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 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายหาดสมแปน-หัวเขา

แตกม.๑๑  ต.ทาขาม อ.ทาแซะ

 จ.ชุมพร

6,145,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายสะพาน๕ - เขาเหลียง

 ม.๘  ต.ทาขาม 

อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

8,750,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายเมน๓ ม12,13,10 

ต.ทาขาม อ.ทาแซะ   จ.ชุมพร

8,750,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายราษฎรเริงใจ หมูที่ 12

 ตําบลทาแซะ อําเภอทาแซะ 

เชื่อมตอ หมูที่ 4 ตําบลทะเล

ทรัพย  อําเภอปะทิว

 จังหวัดชุมพร

2,450,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายประชารวมใจ (สาย

สะพลี - ไทรลอด) หมูที่ 15 

ตําบลทาแซะ  เชื่อมตอ หมูที่ 1

 และหมู 10  ตําบลนากระตาม

 อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

8,661,000       

 - กอสรางถนนผิวจราจรแอส

ฟสติกคอนกรีต สายสันตินิมิตร

 - ปากดาน (วิจิตรภัณฑ)  

ตําบลรับรอ  อําเภอทาแซะ 

จังหวัดชุมพร

61,747,000   

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายปากดาน-ยายหมน  

หมูที่ 5 ตําบล หงษเจริญ เชื่อม

ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ 

จังหวัดชุมพร

21,788,000   

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายโปงบอน-ธรรมเจริญ 

หมูที่ 9 ตําบลหงษเจริญ อําเภอ

ทาแซะ จังหวัดชุมพร

6,584,000     

อบต.รับรอ

อบต.หงษเจริญ

อบต.หงษเจริญ

อบต.ทาขาม

อบต.ทาขาม

อบต.ทาขาม

ทต.ทะเลทรัพย

อบต.ทาแซะ

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หาดสมแปน-หัวเขาแตกม.๑๑  ต.ทา

ขาม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

สะพาน๕ - เขาเหลียง ม.๘  ต.ทาขาม 

อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

โปงบอน-ธรรมเจริญ หมูที่ 9 ตําบลหงษ

เจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เมน๓ ม12,13,10 ต.ทาขา อ.ทาแซะ   

จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ราษฎรเริงใจ หมูที่ 12 ตําบลทาแซะ 

อําเภอทาแซะ เชื่อมตอ หมูที่ 4 ตําบล

ทะเลทรัพย  อําเภอปะทิว

 จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ประชารวมใจ (สายสะพลี - ไทรลอด) 

หมูที่ 15 ตําบลทาแซะ  เชื่อมตอ หมูที่ 

1 และหมู 10  ตําบลนากระตาม 

อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟสติกคอ

นกรีต สายสันตินิมิตร - ปากดาน 

(วิจิตรภัณฑ)  ตําบลรับรอ  อําเภอทา

แซะ จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ปากดาน-ยายหมน  หมูที่ 5 ตําบล หงษ

เจริญ เชื่อมตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ 

จังหวัดชุมพร
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 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายราษฎรสามัคคี หมูที่ 4

 ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ

 จังหวัดชุมพร

12,000,000   

 -  ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติ

กคอนกรีตสายบานเขาสวน

ทุเรียน-เขานอย   หมูที่ 14,17 

 ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัด

ชุมพร

14,057,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายหวยทรายขาว หมูที่ 

14,17  ตําบลนาสักอําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร

12,554,000     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายแสนอุดม - หวยแกว 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

10,436,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายทา

กระดาน-เขามวง หมูที่ 10,16  

ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัด

ชุมพร

8,789,000       

 - กอสรางถนน คสล.สายเขา

มวง-ทามวง  หมูที่ 2  ตําบลทา

หิน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

4,056,000       

 - กอสรางถนน คสล.สาย

สามัคคี  - หนาชอง หมูที่ 7  

ตําบลทาหิน  อําเภอสวี จังหวัด

ชุมพร

2,337,000       

 - กอสรางปรับปรุงถนน

แอสฟลตคอนกรีตยสายศูนย

ราชการอําเภอสวี  หมูที่ 4  

ตําบลสวี  อําเภอสวี จังหวัด

ชุมพร

12,627,000     

 - กอสรางถนน คสล. ซอยโชคดี

 หมูที่ 6  ตําบลเขาคาย  อําเภอ

สวี จังหวัดชุมพร

1,000,000       

 - กอสรางถนน คสล.สาย สปก.

ในหุบ หมูที่ 7  ตําบลเขาคาย  

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

1,000,000       

อบต.นาสัก

อบต.นาสัก

อบต.นาสัก

อบต.ทาหิน

อบต.ทาหิน

อบต.หงษเจริญ

อบต.นาสัก

อบต.สวี

อบต.เขาคาย

อบต.เขาคาย - กอสรางถนน คสล.สาย สปก.ในหุบ 

หมูที่ 7  ตําบลเขาคาย  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายทากระดาน-

เขามวง หมูที่ 10,16  ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายเขามวง-ทา

มวง  หมูที่ 2  ตําบลทาหิน อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายสามัคคี  - 

หนาชอง หมูที่ 7  ตําบลทาหิน  อําเภอ

สวี จังหวัดชุมพร

 - กอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลต

คอนกรีตยสายศูนยราชการอําเภอสวี  

หมูที่ 4  ตําบลสวี  อําเภอสวี จังหวัด

ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล. ซอยโชคดี หมูที่ 6

  ตําบลเขาคาย  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ราษฎรสามัคคี หมูที่ 4 ตําบลหงษเจริญ

 อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

 -  ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนก

รีตสายบานเขาสวนทุเรียน-เขานอย   

หมูที่ 14,17  ตําบลนาสัก อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หวยทรายขาว หมูที่ 14,17  ตําบลนา

สักอําเภอสวี จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

แสนอุดม - หวยแกว อําเภอสวี จังหวัด

ชุมพร
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 - กอสรางถนน คสล.สาย 

สปก.-หวยกลาง-ปามวง  หมูที่ 

3,5,7  ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี

 จังหวัดชุมพร

3,516,000       

 - กอสรางถนน คสล.สายเอเชีย

 41 -บานหาดพริก หมูที่ 6 

ตําบลวิสัยใต  อําเภอสวี จังหวัด

ชุมพร

2,265,000       

 - กอสรางถนน คสล. สายหาด

พริก - เขาหลัก หมูที่ 6 ตําบล

วิสัยใต  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

2,982,000       

 - กอสรางถนน คสล.สายสม

แยกนาเหรี่ยง - หวยแหง  ม.1 

ต.ครน  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

5,000,000       

 - กอสรางถนน คสล. สายดอน

ทราย - เนินสูง หมูที่ 11 ตําบล

ทุงระยะ  อําเภอสวี จังหวัด

ชุมพร

5,136,000       

 - กอสรางถนน คสล. สายสมัคร

ใจราษฎร ซอย 2 บริเวณหลัง

ตลาดสวีรุงเรือง  หมูที่ 5 ตําบล

นาโพธิ์  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

1,984,000       

 - กอสรางถนน คสล. สายสวี

วัฒนา  หมูที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

6,778,000       

 -  กอสราขยายไหลทางพรอม

วางทอระบายน้ํา บริเวณถนน

สมัครใจราษฎร หมูที่ 5 ตําบล

นาโพธิ์  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

4,100,000       

 - กอสรางถนน คสล.สายหลัง

เขื่อนรพช.เขาเสร็จ-เชื่อม

โรงเรียนบานทรายทองหมูที่ 4  

ต.ละแม อ.ละแม    จ.ชุมพร

2,000,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีต คสล 

สายศาลารวมใจ-เชื่อมโรงเรียน

บานทรายทองหมูที่4 ต.ละแม 

อ.ละแม จ.ชุมพร

2,000,000       

ทต.นาโพธิ์

ทต.ละแม

ทต.ละแม

อบต.วิสัยใต

อบต.ครน

อบต.ทุงระยะ

ทต.นาโพธิ์

ทต.นาโพธิ์

อบต.เขาทะลุ

อบต.วิสัยใต

 - กอสรางถนน คสล.สาย สปก.-หวย

กลาง-ปามวง  หมูที่ 3,5,7  ตําบลเขา

ทะลุ  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายเอเชีย 41 -

บานหาดพริก หมูที่ 6 ตําบลวิสัยใต  

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนน คสล. สายหาดพริก - 

เขาหลัก หมูที่ 6 ตําบลวิสัยใต  อําเภอ

สวี จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายสมแยก

นาเหรี่ยง - หวยแหง  ม.1 ต.ครน  

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีต คสล สาย

ศาลารวมใจ-เชื่อมโรงเรียนบานทราย

ทองหมูที่4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล. สายดอนทราย - 

เนินสูง หมูที่ 11 ตําบลทุงระยะ  อําเภอ

สวี จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนน คสล. สายสมัครใจ

ราษฎร ซอย 2 บริเวณหลังตลาดสวี

รุงเรือง  หมูที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  อําเภอ

สวี จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนน คสล. สายสวีวัฒนา  

หมูที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร

 -  กอสราขยายไหลทางพรอมวางทอ

ระบายน้ํา บริเวณถนนสมัครใจราษฎร 

หมูที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายหลังเขื่อนรพช.

เขาเสร็จ-เชื่อมโรงเรียนบานทรายทอง

หมูที่ 4  ต.ละแม อ.ละแม    จ.ชุมพร
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 - กอสรางถนนลาดยาง ถนน

สายแมโจ-หนองบัว เชื่อมตอ 

หมูที่ 6 ตําบลสวนแตง อําเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร

5,500,000       

 - กอสรางถนนลาดยางผิว

จราจรแคบซีลถนนสาย

ประชาธิปไตย ม.14  ต.ชุมโค 

อ.ปะทิว  จ. ชุมพร

5,000,000       

 - กอสรางถนนลาดยาง  

สายดอนยาง –ทรัพยสมบูรณ 

เชื่อมตอตําบลชุมโค หมูที่ 3 

ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

3,000,000       

 - กอสรางอาคารอัดน้ําคลอง

หินราง ม.๓  ต.เขาไชยราช

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

5,000,000       

 - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 

ต.สะพลี อ.ปะทิว   จ.ชุมพร

100,000         

 - กอสรางถนนลาดยางสายสี่กั๊ก

 – น้ําตกแกงคอย เชื่อมตอ

ตําบลบางสน ม.๑ ต.ทะเลทรัพย

 อ.ปะทิว จ.ชุมพร

585,000         

 - กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวาง

ทอระบายน้ําและบอพักถนน

ตําหนักหลวงและถนนทุง

กระบากหมูที่ ๑ และ ๑๒

ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

9,850,000       

 - กอสรางถนน คสล. สายมาบ

อํามฤต – คลองวังชาง เชื่อมตอ

ตําบลชุมโค ม.5ต.ดอนยาง 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

6,000,000       

 - กอสรางอาคารอัดน้ําคลอง

บางทะลาย ม.๑ ต.เขาไชยราช 

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

5,000,000       

อบต.ดอนยาง

อบต.เขาไชยราช

ทต.สะพลี

ทต.ทะเลทรัพย

อบต.ดอนยาง

อบต.สวนแตง

ทต.ชุมโค

อบต.ดอนยาง

อบต.เขาไชยราช

 - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ต.สะพลี 

อ.ปะทิว   จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางสายสี่กั๊ก – 

น้ําตกแกงคอย เชื่อมตอตําบลบางสน 

ม.๑ ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กพรอมวางทอระบายน้ําและบอพัก

ถนนตําหนักหลวงและถนนทุงกระบาก

หมูที่ ๑ และ ๑๒ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.

ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล. สายมาบอํามฤต –

 คลองวังชาง เชื่อมตอตําบลชุมโค ม.5

ต.ดอนยาง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 - กอสรางอาคารอัดน้ําคลองบางทะลาย

 ม.๑ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยาง ถนนสายแมโจ-

หนองบัว เชื่อมตอ หมูที่ 6 ตําบลสวน

แตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคบ

ซีลถนนสายประชาธิปไตย ม.14  

ต.ชุมโค อ.ปะทิว  จ. ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยาง  สายดอนยาง

 –ทรัพยสมบูรณ เชื่อมตอตําบลชุมโค 

หมูที่ 3 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 - กอสรางอาคารอัดน้ําคลองหินราง ม.

๓  ต.เขาไชยราชอ.ปะทิว จ.ชุมพร



32

ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายหนาเขาแมว ซอย ๑  

ม.๒ ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว 

จ.ชุมพร

625,000         

 - กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กทางเขา

น้ําตกมาบอํามฤต  ตําบลสะพลี

 อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

5,720,000       

 - กอสรางถนนลาดยาง สาย

รพ.มาบอํามฤต – ทุงมังกะตาล

 ม.6 เชื่อมตอตําบลสลุย อําเภอ

ทาแซะ หมูที่ 6 ตําบลดอนยาง 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

3,000,000       

 - กอสรางถนนลาดยางสายหลัง

เขาแมว ม.๓ต.ทะเลทรัพย 

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

1,248,000       

 - กอสรางถนนลาดยาง สายทุง

เศรษฐี – ทุงดํารงค ม.8 

เชื่อมตอตําบลสลุย อําเภอทา

แซะหมูที่ 8 ตําบลดอนยาง 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

3,000,000       

 - กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็กระบายน้ําและลาน

คอนกรีตเสริมเหล็กหนา

โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยาหมูที่

 ๑๓ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

2,500,000       

 - กอสรางถนนลาดยางสายวง

ทรัพย ม.๔ ต.ทะเลทรัพย 

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

2,340,000       

 - กอสรางถนนลาดยาง สายทุง

เศรษฐี – ก.ร.ป.กลาง ม.8 

เชื่อมตอตําบลสลุย อําเภอทา

แซะหมูที่ 8 ตําบลดอนยาง 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

5,000,000       

 - ขยายเขตถนน(ไหลทาง) 

สายปากบอม.๕ ต.ทะเลทรัพย 

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

900,000         ทต.ทะเลทรัพย

ทต.ทะเลทรัพย

อบต.ดอนยาง

อบต.ดอนยาง

ทต.ทะเลทรัพย

อบต.ดอนยาง

ทต.ทะเลทรัพย

ทต.สะพลี

อบต.ดอนยาง

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หนาเขาแมว ซอย ๑  ม.๒ ต.ทะเลทรัพย

 อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กทางเขาน้ําตกมาบอํามฤต  

ตําบลสะพลี อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยาง สายรพ.มาบ

อํามฤต – ทุงมังกะตาล ม.6 เชื่อมตอ

ตําบลสลุย อําเภอทาแซะ หมูที่ 6 

ตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว จังหวัด

ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางสายหลังเขาแมว

 ม.๓ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยาง สายทุงเศรษฐี –

 ทุงดํารงค ม.8 เชื่อมตอตําบลสลุย 

อําเภอทาแซะหมูที่ 8 ตําบลดอนยาง 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 - กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็กระบายน้ําและลานคอนกรีตเสริม

เหล็กหนาโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยาหมู

ที่ ๑๓ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางสายวงทรัพย ม.

๔ ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยาง สายทุงเศรษฐี –

 ก.ร.ป.กลาง ม.8 เชื่อมตอตําบลสลุย 

อําเภอทาแซะหมูที่ 8 ตําบลดอนยาง 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 - ขยายเขตถนน(ไหลทาง) สายปากบอ

ม.๕ ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - กอสรางถนนลาดยางสาย

ราษฎรภักดี ม.๖ ต.ทะเลทรัพย

 อ.ปะทิว จ.ชุมพร

1,950,000       

 - กอสรางถนนลาดยางสาย

มหาราช  ม.7 ต.ทะเลทรัพย 

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

975,000         

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายชองกรวด-หนองเงิน 

ม.8 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว 

จ.ชุมพร

1,250,000       

 -  กอสรางทอเหลี่ยม คสล.

ถนนสาย 4097) ขนาด 

1.80x1.80x10.00 ม.ชนิด 2 

ชองทาง หมูที่ 5 ต.นาขา    

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

600,000         

  - กอสรางถนน คสล.'สายซอย

สะพานยูง หมูที่ 12,6,5,7,13 

ตําบลนาพญา  อ.หลังสวน

จ.ชุมพร

9,975,000       

 -  กอสรางถนนคสล.สายดอน

หกวา หมูที่ 4 และ 13

7,203,000       

 - กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนสายวังปลา ขาม

คลองธัมมัง กวาง 7.00 ม.ยาว 

30.00 ม.หมูที่ 16   ต.บานควน 

 อ.หลังสวน จ.ชุมพร

2,979,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายทุงขุนพรหม (สามแยก

เขาปรก-ราชภัฎ1) กวาง 5.00 

ม. ยาว 2,100 ม. หมูที่ 13 

ต.บานควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

7,457,000       

 - กอสรางถนนลาดยางสายเขา

แงน-คลองระ หมูที่ 6,13 

ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

6,120,000       

อบต.นาพญา

ปค.อ.หลังสวน

อบต.บานควน

อบต.บานควน

ทต.วังตะกอ

ทต.ทะเลทรัพย

ทต.ทะเลทรัพย

ทต.ทะเลทรัพย

อบต.นาขา

 - กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายวังปลา ขามคลองธัมมัง กวาง 

7.00 ม.ยาว 30.00 ม.หมูที่ 16   

ต.บานควน  อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทุงขุนพรหม (สามแยกเขาปรก-ราชภัฎ

1) กวาง 5.00 ม. ยาว 2,100 ม. หมูที่ 

13  ต.บานควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางสายเขาแงน-

คลองระ หมูที่ 6,13 ต.วังตะกอ 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนลาดยางสายมหาราช  

ม.7 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ชองกรวด-หนองเงิน ม.8 ต.ทะเลทรัพย 

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 -  กอสรางทอเหลี่ยม คสล.ถนนสาย 

4097) ขนาด 1.80x1.80x10.00 ม.ชนิด

 2 ชองทาง หมูที่ 5 ต.นาขา    

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

  - กอสรางถนน คสล.'สายซอยสะพาน

ยูง หมูที่ 12,6,5,7,13 ตําบลนาพญา     

 อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 -  กอสรางถนนคสล.สายดอนหกวา 

หมูที่ 4 และ13

 - กอสรางถนนลาดยางสายราษฎรภักดี

 ม.๖ ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานตาติ่ง หมูที่ 13 

ตําบลบางมะพราว อําเภอหลัง

สวน จังหวัดชุมพร เชื่อมตําบล

นาพญา อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร กวาง 5 ม. ยาว 

296 ม. หนา 0.15 ม.

3,000,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายทางหนองจิก – วังปลา

2,164,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายอนามัยบานทับชาง 

เชื่อม หมูที่ 5   ตําบลชองไมแกว

4,992,600       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายทุงโพธิ์ทอง หมูที่ 4 

ตําบลทุงตะไคร

3,628,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายทุงใหญ หมูที่ 5,7 

ตําบลทุงตะไคร

4,843,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายทับกวาง หมูที่ 4 

ตําบลปากตะโก

3,573,000       

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายทางซอยวังปลา- สาม

แยกจําปา บานวังปลา หมูที่ 5 

ตําบลชองไมแกว อําเภอทุงตะโก

3,952,000       

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สายกุศล

อุทิศ หมูที่ 1ต.ทายาง อําเภอ

เมืองชุมพร

2,700,000     

 - ปรับปรุงซอมสรางถนน 

ค.ส.ล.สายบางคอย-ทุงคานอย 

หมูที่ 2 ต.ทายาง อําเภอเมือง

ชุมพร

9,270,000     

 - ปรับปรุงซอมแซมถนน 

ค.ส.ล.สายตลาดนัดทายาง – 

บาน คอสน (ตอนที่ 2) หมูที่ 

4,8 ต.ทายาง อําเภอเมืองชุมพร

7,669,000     

ทต.ปากตะโก

อบต.ชองไมแกว

ทต.ทายาง

ทต.ทายาง

ทต.ทายาง

อบต.บางมะพราว

ปค.อ.ทุงตะโก

อบต.ชองไมแกว

ทต.ทุงตะไคร

ทต.ทุงตะไคร

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สายกุศลอุทิศ 

หมูที่ 1ต.ทายาง อําเภอเมืองชุมพร

 - ปรับปรุงซอมสรางถนน ค.ส.ล.สาย

บางคอย-ทุงคานอย หมูที่ 2 ต.ทายาง 

อําเภอเมืองชุมพร

 - ปรับปรุงซอมแซมถนน ค.ส.ล.สาย

ตลาดนัดทายาง – บาน คอสน (ตอนที่ 

2) หมูที่ 4,8 ต.ทายาง อําเภอเมืองชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

อนามัยบานทับชาง เชื่อม หมูที่ 5   

ตําบลชองไมแกว

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทุงโพธิ์ทอง หมูที่ 4 ตําบลทุงตะไคร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทุงใหญ หมูที่ 5,7 ตําบลทุงตะไคร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทับกวาง หมูที่ 4 ตําบลปากตะโก

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทางซอยวังปลา- สามแยกจําปา บานวัง

ปลา หมูที่ 5 ตําบลชองไมแกว อําเภอ

ทุงตะโก

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานตาติ่ง หมูที่ 13 ตําบลบาง

มะพราว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

เชื่อมตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร กวาง 5 ม. ยาว 296 ม. 

หนา 0.15 ม.

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทางหนองจิก – วังปลา
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - ปรับปรุงถนน คสล. สาย

เลียบหาดทุงวันแลน พรอม

กอสรางรางระบายน้ําและชอง

จอดรถ หมู ๘

8,000,000     

 - กอสรางสะพานขามคลองกรูด

เชื่อมตอตําบลนากระตาม หมู ๖

500,000       

 - กอสรางถนน คสล.สายเขา

ผาก เชื่อมตอตําบลบางสน หมู ๗

8,000,000     

 - ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน

เลียบหาดทุงวัวแลน

4,000,000     

 - กอสรางซุมประตูทางเขา

ชายหาดทุงวัวแลน

1,500,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายดอน

รังแรง หมูที่ 6 ต.สะพลี

6,000,000     

 - ซอมแซมสะพานแอสพัลติ

กคอนกรีตสายมหาราช ม.3 ,6 

ตําบลสะพลี

10,000,000   

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายปากทรง-บานนา 

ต.ปากทรง  อําเภอพะโตะ 

จังหวัดชุมพร

18,702,000   

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายทับขอน-หาดสมแปน

 ต.ปากทรง  อําเภอพะโตะ 

จังหวัดชุมพร

14,780,000   

    3,000,000

    3,000,000

ปรับภูมิทัศนชายหาด

มัตโพนตลอดแนวเขื่อน ม. 2

ต.ปากน้ํา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

กลยุทธที่ 1 มูลคาสินคา

เกษตรเพิ่มขึ้น

รอยละ 3

2.2 3,000,000    

1,895,650,600   

1,196,000,000   

อบต.สะพลี

อบต.สะพลี

อบต.ปากทรง

อบต.ปากทรง

อบต.สะพลี

อบต.สะพลี

อบต.สะพลี

อบต.สะพลี

อบต.สะพลี

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายปากทรง-บานนา ต.ปากทรง      

อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทับขอน-หาดสมแปน ต.ปากทรง    

  อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร

2.3.1  โครงการของกรมทางหลวง

2.3 โครงการของกระทรวงคมนาคม

 - กอสรางถนน คสล.สายเขาผาก 

เชื่อมตอตําบลบางสน หมู ๗

 - ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนเลียบ

หาดทุงวัวแลน

 - กอสรางซุมประตูทางเขาชายหาดทุง

วัวแลน

 - กอสรางถนน คสล.สายดอนรังแรง 

หมูที่ 6 ต.สะพลี

 - ซอมแซมสะพานแอสพัลติกคอนกรีต

สายมหาราช ม.3 ,6 ตําบลสะพลี

 - ปรับปรุงถนน คสล. สายเลียบหาดทุง

วันแลน พรอมกอสรางรางระบายน้ํา

และชองจอดรถ หมู ๘

 - กอสรางสะพานขามคลองกรูด

เชื่อมตอตําบลนากระตาม หมู ๖

2.2 โครงการของกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

2.2.1 โครงการของกรมการทองเที่ยว

โครงการปรับภูมิทัศนชายหาด

มัตโพนตลอดแนวเขื่อน ม. 2 

ต.ปากน้ํา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

สนง.การทองเที่ยว

และกีฬา จ.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

ปรับปรุงเสนทางสูสนามบิน

ชุมพร ทางหลวงหมายเลข 

3180  ทางหลวงหมายเลข 

3201 ระยะทาง 30.641 กม.

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 600,000,000  

ปรับปรุงทางหลวงผานยาน

ชุมพร ทางหลวงหมายเลข 

3180 ตอนทาแซะ-ทาเสม็ด , 

ทาเสม็ด-ศูนยราชการชุมพร 

และทางหลวงหมายเลข 3201  

ตอนเนินสันต-ิแยกยายรวย

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 95,000,000  

ปรับปรุงทางหลวงผานยาน

ชุมพร ทางหลวงหมายเลข 

4003 ตอนสวี – บอคาระหวาง

 กม.0+020 – กม.1+605 

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 25,000,000  

แกไขปญหาจุดเสี่ยง ทางหลวง

หมายเลข 360 ตอนทางเขา

เมืองชุมพร  ที่ กม.9+677 

(บริเวณแยกหนองสม)

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 10,000,000  

แกไขปญหาน้ําทวมทาง ทาง

หลวงหมายเลข 360 ตอน

ทางเขาเมืองชุมพร ที่ กม.8+450

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 2,000,000    

งานบูรณะทางหลวงสายหลัก 

ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนทา

ทอง –สวนสมบูรณระหวาง กม.

76+500 – กม.95+163 RT.    

(เปนตอนๆ)

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 50,000,000  

งานบูรณะทางหลวงสายหลัก 

ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนทา

ทอง – สวนสมบูรณ ระหวาง 

กม.70+500–กม.76+200 RT.  

(เปนตอนๆ)

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 50,000,000  

งานบูรณะทางหลวงสายหลัก 

ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนทา

ทอง – สวนสมบูรณ  ระหวาง 

กม.73+200– กม.77+400 LT.

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 30,000,000  

โครงการที่ 1 ปรับปรุงเสนทางสู

สนามบินชุมพร ทางหลวงหมายเลข 

3180  ทางหลวงหมายเลข 3201 

ระยะทาง 30.641 กม.

โครงการที่ 2 ปรับปรุงทางหลวงผาน

ยานชุมพร ทางหลวงหมายเลข 3180 

ตอนทาแซะ-ทาเสม็ด , ทาเสม็ด-ศูนย

ราชการชุมพร และทางหลวงหมายเลข 

3201  ตอนเนินสันต-ิแ ยกยายรวย

โครงการที่ 3 ปรับปรุงทางหลวงผาน

ยานชุมพร ทางหลวงหมายเลข 4003 

ตอนสวี – บอคาระหวาง กม.0+020 – 

กม.1+605 

โครงการที่ 4 แกไขปญหาจุดเสี่ยง ทาง

หลวงหมายเลข 360 ตอนทางเขาเมือง

ชุมพร  ที่ กม.9+677 (บริเวณแยก

หนองสม)

โครงการที่ 5 แกไขปญหาน้ําทวมทาง 

ทางหลวงหมายเลข 360 ตอนทางเขา

เมืองชุมพร ที่ กม.8+450

โครงการที่ 6 งานบูรณะทางหลวงสาย

หลัก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนทา

ทอง –สวนสมบูรณระหวาง กม.76+500

 – กม.95+163 RT.    (เปนตอนๆ)

โครงการที่ 7 งานบูรณะทางหลวงสาย

หลัก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนทา

ทอง – สวนสมบูรณ ระหวาง กม.

70+500–กม.76+200 RT.   

 (เปนตอนๆ)

โครงการที่ 8 งานบูรณะทางหลวงสาย

หลัก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนทา

ทอง – สวนสมบูรณ  ระหวาง กม.

73+200– กม.77+400 LT.

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟลต

คอนกรีตเดิมนํากลับมาใชใหม 

41 ทาทอง – สวนสมบูรณ 

ระหวาง กม.60+000 – กม.

67+000 LT. (เปนตอนๆ)

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 26,000,000  

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟลต

คอนกรีตเดิมนํากลับมาใชใหม 

41 ตอนทาทอง-สวนสมบูรณ

ระหวาง กม.63+000-กม.

70+200 RT. (เปนตอนๆ)

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 27,000,000  

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟลต

คอนกรีตเดิมนํากลับมาใชใหม 

41 ตอนทาทอง – สวนสมบูรณ

ระหวาง กม.82+500 – กม.

95+163 LT. (เปนตอนๆ)

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 26,000,000  

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทาง

หลวง หมายเลข 41 ตอนเขาบอ

 – ทาทอง ที่ กม.44+913  

(แยกเขาปบ)

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 20,000,000  

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทาง

หลวงทางหลวงหมายเลข 41 

ตอนทาทอง – สวนสมบูรณ ที่ 

กม.62+471 (แยกวังตะกอ)

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 15,000,000  

 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทาง

หลวงหมายเลข 41 ตอนทาทอง

 – สวนสมบูรณ ที่ กม.65+825 

(แยกหลังสวน)

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 30,000,000  

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทาง

หลวง หมายเลข 41 ตอนทา

ทอง – สวนสมบูรณ ที่ กม.

87+079   

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 20,000,000  

ปรับปรุงทางหลวงผานยาน

ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 

3180 ตอนทาเสม็ด – ศูนย

ราชการชุมพร ระหวาง กม.

14+864 – กม.17+400

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 30,000,000  

โครงการที่ 9 งานปรับปรุงผิวทาง

แอสฟลตคอนกรีตเดิมนํากลับมาใชใหม 

41 ทาทอง – สวนสมบูรณ ระหวาง กม.

60+000 – กม.67+000 LT. (เปนตอนๆ)

โครงการที่ 10 งานปรับปรุงผิวทาง

แอสฟลตคอนกรีตเดิมนํากลับมาใชใหม 

41 ตอนทาทอง-สวนสมบูรณระหวาง 

กม.63+000-กม.70+200 RT. 

(เปนตอนๆ)

โครงการที่ 11 งานปรับปรุงผิวทาง

แอสฟลตคอนกรีตเดิมนํากลับมาใชใหม 

41 ตอนทาทอง – สวนสมบูรณระหวาง

 กม.82+500 – กม.95+163 LT. 

(เปนตอนๆ)

โครงการที่ 12 ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาทางหลวง หมายเลข 41 

ตอนเขาบอ – ทาทอง ที่ กม.44+913  

(แยกเขาปบ)

โครงการที่ 13 ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาทางหลวงทางหลวงหมายเลข

 41 ตอนทาทอง – สวนสมบูรณ ที่ กม.

62+471 (แยกวังตะกอ)

โครงการที่ 14 ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาทางหลวงหมายเลข 41 

ตอนทาทอง – สวนสมบูรณ ที่ กม.

65+825 (แยกหลังสวน)

โครงการที่ 15 ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาทางหลวง หมายเลข 41 

ตอนทาทอง – สวนสมบูรณ ที่ กม.

87+079   

โครงการที่ 16 ปรับปรุงทางหลวงผาน

ยานชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3180 

ตอนทาเสม็ด – ศูนยราชการชุมพร 

ระหวาง กม.14+864 – กม.17+400

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

ปรับปรุงทางหลวงผานยาน

ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 

3253 ตอนบานพละ – ปะทิว  

ระหวาง กม.12+400-กม.

14+000

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 20,000,000  

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทาง

หลวง (กอสรางสะพาน) ทาง

หลวงหมายเลข 4119 ระหวาง 

กม.0+000 – กม.0+300

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 120,000,000  

699,650,600  

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 555,000,000  

140,000,000  

130,000,000  

140,000,000  

145,000,000  

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 95,500,000    

 -  ชพ.5051 แยกทช.ชพ.

2016-ควนหินมุย

9,900,000     

 - ชพ.1045 แยกทล.4-บ.ถ้ําสนุก 9,900,000     

 - ชพ.2020 แยกทล.41-พูนสุข 9,900,000     

 - ชพ.5050 แยกทช.ชพ.2020-

บ.เขาชะมด

16,000,000   

 - สายแยก ทล.4198 - แยกเขาอาว

ทองครก

 -  สายแยก ทช.ชพ.4012 - เทศบาล

ปากน้ําหลังสวน

 - สายบานโพธิ์แบะ - บานนาทุง

โครงการที่ 1 สนับสนุนโครงการเสน

เลียบชายทะเล

โครงการที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบบริหารจัดการขนสงสินคา

และบริการ (ยกระดับมาตรฐานงาน

ทาง กอสรางถนนลูกรังเปน

ถนนลาดยาง)

 - สายแยก ทช.ชพ.4008 - ทล.4001

 - ยกระดับมาตรฐานทาง (กอสรางถนน

ลูกรังเปนลาดยาง)

 -  ชพ.5051 แยกทช.ชพ.2016-ควน

หินมุย

 - ชพ.1045 แยกทล.4-บ.ถ้ําสนุก

 - ชพ.2020 แยกทล.41-พูนสุข

 - ชพ.5050 แยกทช.ชพ.2020-

บ.เขาชะมด

2.3.2  โครงการของกรมทางหลวง

ชนบท

โครงการที่ 17 ปรับปรุงทางหลวงผาน

ยานชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3253 

ตอนบานพละ – ปะทิว  ระหวาง กม.

12+400-กม.14+000

โครงการที่ 18 ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาทางหลวง (กอสรางสะพาน)

 ทางหลวงหมายเลข 4119 ระหวาง 

กม.0+000 – กม.0+300

แขวงทางหลวงชุมพร

แขวงทางหลวงชุมพร

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 -  ชพ.1044 แยกทล.4-บ.ดวงดี 16,000,000   

 - ชพ.6052 ถนนยุทธศาสตร

เชื่อมภูมิภาคชายแดนระนอง-

บ.ทรายออน-บ.น้ําพุ

14,000,000   

 - ชพ.1042 แยกทล.4-

บ.คลองวังชาง

9,900,000     

 - ชพ.1025 แยกทล.4-

บ.หาดสมแปน

9,900,000     

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 10,800,000    

 -  สะพานขามคลองหนองคอ 

หมูที่ 6 , 7

2,700,000     

 - สะพานขามคลองในแจะ 

หมูที่ 8

3,300,000     

 -  สะพานขามคลองทะเลเซี๊ยะ

 ม.4

4,800,000     

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 6,678,700      

 - ชพ.1001 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 (กม.ที่ 478+950)-

เทศบาลเมือง

320,000       

 - ชพ.1003 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 (กม.ที่ 454+350)-

บานรานตัดผม

640,000       

 - ชพ.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 3253 (กมที่ 

13+500)-บานดอนตะเคียน

279,400       

 - ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 

(กม.ที่ 454+350)-บานรานตัดผม

 - ชพ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

3253 (กมที่ 13+500)-บานดอนตะเคียน

 โครงการที่ 4 พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนสง

สินคาและบริการ (บํารุงรักษาระบบ

โครงขายทางหลวงชนบท)

 - ชพ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 

(กม.ที่ 478+950)-เทศบาลเมือง

 -  สะพานขามคลองหนองคอ หมูที่ 6 ,

 7

 - สะพานขามคลองในแจะ หมูที่ 8

 -  สะพานขามคลองทะเลเซี๊ยะ ม.4

 -  ชพ.1044 แยกทล.4-บ.ดวงดี

 - ชพ.6052 ถนนยุทธศาสตรเชื่อม

ภูมิภาคชายแดนระนอง-บ.ทรายออน-

บ.น้ําพุ

 - ชพ.1042 แยกทล.4-บ.คลองวังชาง

 - ชพ.1025 แยกทล.4-บ.หาดสมแปน

โครงการที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบบริหารจัดการขนสงสินคา

และบริการ (ยกระดับมาตรฐานงาน

สะพาน)

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - ชพ.1007 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 (กม.ที่ 470+850)-

ชอง 5

80,000         

 - ชพ.4008 แยกทางหลวง

หมายเลข 4001 (กม.ที่ 7+000)

 -บานโพธิ์แบะ

352,000       

 - ชพ.3009 แยกทางหลวง

หมายเลข 327(กม.ที่ 4+700)-

บานทุงเบี้ย

144,000       

 -  ชพ.1013 แยกทางหลวง

หมายเลข4(กม.ที่482+650) - 

บานหนองสม

196,700       

 - ชพ.5015 แยกทางหลวง

ชนบท สาย ปข.1015(กม.ที่

16+300)-บานทุงมหา

701,200       

 - ชพ.4017 แยกทางหลวง

หมายเลข 4098 (กม.ที่ 

0+500)-บานหาดทรายรี

480,000       

 -  ชพ.2018 แยกทางหลวง

หมายเลข41(กม.ที่ 12+900)-

บานหนองทองคํา

320,000       

 - ชพ.4021 แยกทางหลวง

หมายเลข3253(กม.ที่7+000)-

บานมาบอํามฤต

304,000       

 - ชพ.4024 แยกทางหลวง

หมายเลข3201(กม.ที่10+950)-

รพ.มาบอํามฤต

497,500       

 - ชพ.4035 แยกทางหลวง

หมายเลข 3180 (กม.ที่

7+200)-บานเนินคีรี

192,000       

 - ชพ.1044 แยกทางหลวง

หมายเลข4(กม.ที่430+200)-

บานดวงดี

375,800       

 - ชพ.6052 ถนนยุทธศาสตร

เชื่อมภูมิภาคชายแดนระนอง-

บานทรายออน-บานน้ําพุ

514,400       

 - ชพ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

4098 (กม.ที่ 0+500)-บานหาดทรายรี

 -  ชพ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข

41(กม.ที่ 12+900)-บานหนองทองคํา

 - ชพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข

3253(กม.ที่7+000)-บานมาบอํามฤต

 - ชพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข

3201(กม.ที่10+950)-รพ.มาบอํามฤต

 - ชพ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 

3180 (กม.ที่7+200)-บานเนินคีรี

 - ชพ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 

(กม.ที่ 470+850)-ชอง 5

 - ชพ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

4001 (กม.ที่ 7+000) -บานโพธิ์แบะ

 - ชพ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 

327(กม.ที่ 4+700)-บานทุงเบี้ย

 -  ชพ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข4(

กม.ที่482+650) - บานหนองสม

 - ชพ.5015 แยกทางหลวงชนบท สาย 

ปข.1015(กม.ที่16+300)-บานทุงมหา

 - ชพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข4

(กม.ที่430+200)-บานดวงดี

 - ชพ.6052 ถนนยุทธศาสตรเชื่อม

ภูมิภาคชายแดนระนอง-บานทราย

ออน-บานน้ําพุ

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - ชพ.5055 สายพัฒนาภาคใต 

แยกทางหลวงทองถิ่นบาน

แหลมยาง-บานทาขาม

60,600         

 - ชพ.5056 ถนนอาภากร แยก

ทางหลวงทองถิ่นเทศบาลเมือง

ชุมพร-ศูนยราชการจังหวัดชุมพร

122,500       

 - ชพ.5057 ถนนอุทุมพร แยก

ทางหลวงชนบท ชพ.5056 

(กม.ที่0+200)-บานวังเกลือ

151,200       

 - ชพ.4058 ถนนเฉลิมพระ

เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ

60ป แยกทางหลวงหมายเลข

4001(กม.ที่2+000)

-ศูนยราชการจังหวัดชุมพร

290,400       

 - ชพ.4059 แยกทางหลวง

หมายเลข3253(กม.ที่14+000)-

บานทุงซาง

83,500         

 - ชพ.5060 แยกทางหลวง

ชนบท ชพ.5056

(กม.ที่1+800)-บานเนินคีรี

96,000         

 - ชพ.5061 แยกทางหลวง

ชนบท ชพ.5056

(กม.ที่1+750)-บานทับโตนด

161,400       

 -  ชพ.5062 แยกทางหลวง

ชนบท ชพ.1007

(กม.ที่6+000)-บานหูรอ

128,000       

 - ชพ.5064 แยกทางหลวง

ชนบท ชพ.4004

(กม.ที่13+958)-ทางเขา

สนามบินชุมพร

44,800         

 -  ชพ.5065 แยกทางหลวง

ชนบท ชพ.1007(กม.ที่

10+127)-ตอเขตเทศบาลเมือง

ชุมพร

28,300         

 - ชพ.3066 แยกทางหลวง

หมายเลข327 (กม.ที่5+170) - 

ตอเขตเทศบาลเมือง

25,200         

 - ชพ.5064 แยกทางหลวงชนบท ชพ.

4004(กม.ที่13+958)-ทางเขาสนามบิน

ชุมพร

 -  ชพ.5065 แยกทางหลวงชนบท ชพ.

1007(กม.ที่10+127)-ตอเขตเทศบาล

เมืองชุมพร

 - ชพ.3066 แยกทางหลวงหมายเลข

327 (กม.ที่5+170) - ตอเขตเทศบาล

เมือง

 - ชพ.4058 ถนนเฉลิมพระเกียรติฉลอง

สิริราชสมบัติครบ60ป แยกทางหลวง

หมายเลข4001(กม.ที่2+000)-ศูนย

ราชการจังหวัดชุมพร

 - ชพ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข

3253(กม.ที่14+000)-บานทุงซาง

 - ชพ.5060 แยกทางหลวงชนบท ชพ.

5056(กม.ที่1+800)-บานเนินคีรี

 - ชพ.5061 แยกทางหลวงชนบท ชพ.

5056(กม.ที่1+750)-บานทับโตนด

 -  ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท ชพ.

1007(กม.ที่6+000)-บานหูรอ

 - ชพ.5055 สายพัฒนาภาคใต แยก

ทางหลวงทองถิ่นบานแหลมยาง-บาน

ทาขาม

 - ชพ.5056 ถนนอาภากร แยกทาง

หลวงทองถิ่นเทศบาลเมืองชุมพร-ศูนย

ราชการจังหวัดชุมพร

 - ชพ.5057 ถนนอุทุมพร แยกทาง

หลวงชนบท ชพ.5056 (กม.ที่0+200)-

บานวังเกลือ

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - ชพ.5067 แยกทางหลวง

ชนบท ชพ.4008(กม.ที่2+790)-

ตอทางของเทศบาลปากน้ําชุมพร

25,800         

 - ชพ.5068 ถนนผานเนินทราย

 Sand Dune บานถ้ําธง-บาน

น้ําพุ

64,000         

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 5,169,900    

 -  ชพ4002 แยกทางหลวง

หมายเลข 4112 (กม.ที่ 

0+000)-น้ําตกจําปูน ชพ.4002

373,200       

 - ชพ.1005 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 (กม.ที่ 495+213)-

บานวิสัย ชพ.1005

736,000       

 - ชพ.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 (กม.ที่ 16+981)-

บานคลองชุม ชพ.2010

640,000       

 -  ชพ.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 4198 (กม.ที่ 

14+350)-บานทองเกร็ง ชพ.

4011

320,000       

 - ชพ.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 4198 (กม.ที่ 

13+100)-เทศบาลปากน้ําหลัง

สวน ชพ 4012

512,000       

 - ชพ.4014 แยกทางหลวง

หมายเลข 4139 (กม.ที่ 

23+000)-บานคลองโตน ชพ.

4014

256,000       

 - ชพ.2016 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 (กม.ที่ 52+600)-

บานหนองไมแกน ชพ.2016

192,000       

 - ชพ4019 แยกทางหลวง

หมายเลข 4002 (กม.ที่ 

13+100)-บานแหลมสันติ ชพ.

4019

704,000       

 - ชพ.2020 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 (กม.ที่ 71+100)-

บานโหมง ชพ.2020

320,000       

 โครงการที่ 5 พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนสง

สินคาและบริการ (บํารุงรักษาระบบ

โครงขายทางหลวงชนบท  หมวด

บํารุงทางหลวงชนบทหลังสวน)

 -  ชพ4002 แยกทางหลวงหมายเลข 

4112 (กม.ที่ 0+000)-น้ําตกจําปูน ชพ.

4002

 - ชพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 

(กม.ที่ 495+213)-บานวิสัย ชพ.1005

 - ชพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41

 (กม.ที่ 16+981)-บานคลองชุม ชพ.

2010

 -  ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

4198 (กม.ที่ 14+350)-บานทองเกร็ง 

ชพ.4011

 - ชพ.5067 แยกทางหลวงชนบท ชพ.

4008(กม.ที่2+790)-ตอทางของ

เทศบาลปากน้ําชุมพร

 - ชพ.5068 ถนนผานเนินทราย Sand 

Dune บานถ้ําธง-บานน้ําพุ

 - ชพ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 

4198 (กม.ที่ 13+100)-เทศบาลปากน้ํา

หลังสวน ชพ.4012

 - ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 

4139 (กม.ที่ 23+000)-บานคลองโตน 

ชพ.4014

 - ชพ.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41

 (กม.ที่ 52+600)-บานหนองไมแกน 

ชพ.2016

 - ชพ4019 แยกทางหลวงหมายเลข 

4002 (กม.ที่ 13+100)-บานแหลมสันติ 

ชพ.4019

 - ชพ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41

 (กม.ที่ 71+100)-บานโหมง ชพ.2020

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท



43

ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - ชพ.4023 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 (กม.ที่ 7+300)-

บานชายทะเล ชพ.4023

320,000       

 - ชพ.2030 แยกทางหลวง

หมายเลข 41(กม.ที่22+050)-

บานโพธิ์สาลี ชพ.2030

140,700       

  - ชพ.2032 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 (กม.ที่ 33+650)-

บานในแหลม ชพ.2032

240,000       

 - ชพ.5046 แยกทางหลวง

ชนบท ชพ.4012-บานแหลม

ทราย ชพ.5046

224,000       

 - ชพ.2063 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 (กม.ที่ 44+950)-

เทศบาลปากตะโก ชพ.2063

192,000       

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 26,502,000  

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4

   1,198,029,600

   1,198,029,600

กลยุทธที่ 1 ระบบสงน้ําไดรับ

การพัฒนา
3.4   37,500,000

 - ปรับปรุงอาคารอัดน้ําหวย

อินทนิล

9,000,000     

 - ปรับปรุงระบบสงน้ําฝาย

คลองตะโก

20,000,000   

2.4 โครงการของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

2.4.1 โครงการของกรมชลประทาน

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคาร

ชลประทานและระบบสงน้ํา

 - ปรับปรุงอาคารอัดน้ําหวยอินทนิล

 - ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายคลองตะโก

โครงการที่ 6 สนับสนุนยุทธศาสตร

การทองเที่ยว ถนนสาย บ.หนาทับ - 

บ.หินกอง

2.3.3 โครงการของกรมเจาทา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง

ทางน้ํา กอสรางทาเทียบเรือจังหวัด

ชุมพร

2.3.4 โครงการของกรมทาอากาศยาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง

ทางอากาศ

 - ชพ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 41

 (กม.ที่ 7+300)-บานชายทะเล ชพ.4023

 - ชพ.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 

41(กม.ที่22+050)-บานโพธิ์สาลี ชพ.

2030

  - ชพ.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 

41 (กม.ที่ 33+650)-บานในแหลม ชพ.

2032

 - ชพ.5046 แยกทางหลวงชนบท ชพ.

4012-บานแหลมทราย ชพ.5046

 - ชพ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 41

 (กม.ที่ 44+950)-เทศบาลปากตะโก 

ชพ.2063

กรมทางหลวง

ชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมเจาทา

กรมทาอากาศยาน

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - ซอมแซมอาคารอัดน้ําบานนา

แซะ

2,000,000     

 - ซอมแซมอาคารอัดน้ําบาน

คลองกลาง

1,500,000     

 - ซอมแซมอาคารอัดน้ําบาน

หินกูบ

5,000,000     

กลยุทธที่ 1 ระบบสงน้ําไดรับ

การพัฒนา
3.4   57,000,000

 - อาคารบังคับน้ําบางน้ําจืด

พรอมระบบสงน้ําและอาคาร

ประกอบ

12,000,000   

 - อาคารบังคับหวยไมแกน

พรอมระบบสงน้ํา

12,000,000   

 - อาคารบังคับน้ําหวยนอย

พรอมระบบสงน้ําและอาคาร

ประกอบ

18,000,000   

 -  อาคารบังคับน้ําแพรกคลอง

วัวนอย

15,000,000   

กลยุทธที่ 1 ระบบสงน้ําไดรับ

การพัฒนา
3.4   295,000,000

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอม

ระบบสงน้ําบานหาดสมแปน

45,000,000   

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอม

ระบบสงน้ําบานเทพวังทอง

45,000,000   

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอม

ระบบสงน้ําบานธรรมเจริญ

40,000,000   

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอม

ระบบสงน้ําทามะพลา

45,000,000   

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอม

ระบบสงน้ํานิคมสหกรณหลังสวน

45,000,000   

 -  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอม

ระบบสงน้ําบาน   วังพุง

35,000,000   

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอม

ระบบสงน้ําบานหาดแตง

40,000,000   

กลยุทธที่ 1 ระบบสงน้ําไดรับ

การพัฒนา
3.4 25,000,000  

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสง

น้ําบานหาดแตง

โครงการที่ 4 ประตูระบายน้ําเทพเจริญ 

(บรรเทาอุทกภัยตําบลทาขาม)

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสง

น้ําบานเทพวังทอง

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสง

น้ําบานธรรมเจริญ

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสง

น้ําทามะพลา

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสง

น้ํานิคมสหกรณหลังสวน

 -  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบ

สงน้ําบาน   วังพุง

 - อาคารบังคับหวยไมแกนพรอมระบบ

สงน้ํา

 - อาคารบังคับน้ําหวยนอยพรอมระบบ

สงน้ําและอาคารประกอบ

 -  อาคารบังคับน้ําแพรกคลองวัวนอย

โครงการที่ 3 กอสรางสถานีสูบน้ําดวย

ไฟฟาและระบบทอสงน้ํา

 - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสง

น้ําบานหาดสมแปน

 - ซอมแซมอาคารอัดน้ําบานนาแซะ

 - ซอมแซมอาคารอัดน้ําบานคลองกลาง

 - ซอมแซมอาคารอัดน้ําบานหินกูบ

โครงการที่ 2 กอสรางอาคารบังคับน้ํา

และอาคารประกอบทอสงน้ํา

 - อาคารบังคับน้ําบางน้ําจืดพรอม

ระบบสงน้ําและอาคารประกอบ

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

กลยุทธที่ 1 3.4 280,007,000  

กลยุทธที่ 1 3.4 126,096,600  

20,000,000   

18,000,000   

88,096,600   

กลยุทธที่ 1 แหลงน้ําเพื่อ

การเกษตรไดรับ

การพัฒนา

3.4   45,000,000

 - ขุดลอกคลองสามแกว 8,000,000     

 - แกมลิงหวยวัดควนพรอม

อาคารประกอบ

10,000,000   

 - ขุดลอกคลองหัววัง-พนังตัก 20,000,000   

 - ปรับปรุงโครงการอนุรักษพันธุ

ไมและพิพัฒนพรรณพืช

7,000,000     

กลยุทธที่ 1 ระบบสงน้ําไดรับ

การพัฒนา
3.4   332,426,000

 - งานปรับปรุงถนนภายใน

โครงการกอสราง สนง.

ชลประทานที่ 14

2,500,000     

 - ฝายบานขุนไกรพรอมระบบ

สงน้ํา ระยะที่ 3

25,000,000   

 - ฝายทดน้ําคลองบางทะลาย

พรอมระบบสงน้ํา ระยะที่ 1

33,000,000   

 - ทํานบดินคลองชั่ง 25,000,000   

 - ฝายทดน้ําคลองบางทะลายพรอม

ระบบสงน้ํา ระยะที่ 1

 - ทํานบดินคลองชั่ง

โครงการที่ 5 ปองกันและบรรเทา

อุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดําริ

 (ขุดคลองผันน้ําคลองชุมพร)

โครงการที่ 6 ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง

 - กิจกรรมหลัก 60.1 ปองกันการกัด

เซาะตลิ่งคลองหัววัง-พนังตัก (คลองใน

หลวง)

 - ขุดลอกคลองหัววัง-พนังตัก

 - ปรับปรุงโครงการอนุรักษพันธุไมและ

พิพัฒนพรรณพืช

โครงการที่ 8 ปรับปรุง ซอมแซม ฝาย

 ระบบสงน้ํา พรอมสวนประกอบ และ

การกัดเซาะ

 - งานปรับปรุงถนนภายในโครงการ

กอสราง สนง.ชลประทานที่ 14

 - ฝายบานขุนไกรพรอมระบบสงน้ํา 

ระยะที่ 3

 - กิจกรรมหลัก 60.2 งานปองกันการกัด

เซาะตลิ่งคลองหัววัง-พนังตัก จุดที่ 4 

ระยะ 2

 - กิจกรรมหลัก 60.3 งานปองกันการกัด

เซาะตลิ่งคลองหัววัง-พนังตัก จุดที่ 3

โครงการที่ 7 ขุดลอกคลอง

 - ขุดลอกคลองสามแกว

 - แกมลิงหวยวัดควนพรอมอาคาร

ประกอบ

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - ฝายคลองตรัง  พรอมระบบ

สงน้ํา

15,000,000   

 - ฝายคลองงวม  พรอมระบบ

สงน้ํา

27,000,000   

 - ฝายบานคลองเรียน พรอม

ระบบสงน้ํา

29,000,000   

 - อาคารบังคับน้ําหวยวังพงศ 7,000,000     

 - อาคารบังคับน้ําหวยเขาลุม 30,000,000   

 - ระบบสงน้ําฝายคลองตางิ 

(ระยะที่ 2)

19,000,000 

 - ฝายบานหวยไทรลางพรอม

ระบบสงน้ํา

32,826,000   

 - อาคารบังคับน้ําบานในรักษ 20,000,000   

 - อาคารปองกันตลิ่งคลองละแม

 (บานหาดสูง)

40,000,000   

 - อาคารปองกันการกัดเซาะ

ตลิ่งคลองทาตะเภา (บานนา

เหนือ)

15,100,000   

 - แกมลิงนิคมสหกรณทาแซะ

พรอมอาคารประกอบ

12,000,000   

     558,413,200

กลยุทธที่ 2 รายไดจากการ

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

รอยละ 5

2.2   10,000,000

พัฒนาแหลงทองเที่ยวบริเวณ

จุดชมวิวเขามัทรี ต.ปากน้ํา อ.

เมืองชุมพร จ.ชุมพร

10,000,000   

 - อาคารปองกันตลิ่งคลองละแม (บาน

หาดสูง)

 - อาคารปองกันการกัดเซาะตลิ่งคลอง

ทาตะเภา (บานนาเหนือ)

 - แกมลิงนิคมสหกรณทาแซะพรอม

อาคารประกอบ

 - อาคารบังคับน้ําหวยวังพงศ

 - อาคารบังคับน้ําหวยเขาลุม

 - ระบบสงน้ําฝายคลองตางิ (ระยะที่ 2)

 - ฝายบานหวยไทรลางพรอมระบบสงน้ํา

 - อาคารบังคับน้ําบานในรักษ

 - ฝายคลองตรัง  พรอมระบบสงน้ํา

 - ฝายคลองงวม  พรอมระบบสงน้ํา

 - ฝายบานคลองเรียน พรอมระบบสงน้ํา

๓. โครงการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (6)

 - พัฒนาแหลงทองเที่ยวบริเวณจุดชมวิว

เขามัทรี ต.ปากน้ํา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

3.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อ

สนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัดชุมพร

อบต.ปากน้ําชุมพร

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14

โครงการกอสราง 

สํานักงาน

ชลประทานที่ 14
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

3.2  ฝกอบรมการปรับปรุงการ

ผลิตผลไมใหมีคุณภาพ

กลยุทธที่ 1 มูลคาสินคา

เกษตรเพิ่มขึ้น

รอยละ 3

2.1 200,000      

3.3 สงเสริมการปลูกทุเรียนนอก

ฤดูกาล

กลยุทธที่ 1 มูลคาสินคา

เกษตรเพิ่มขึ้น

รอยละ 3

2.1 50,000        

3.4 สงเสริมการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร

กลยุทธที่ 1 มูลคาสินคา

เกษตรเพิ่มขึ้น

รอยละ 3

2.1 50,000        

3.5 สงเสริมการรวมกลุมพัฒนา

สินคาและผลิตภัณฑและการ

ขยายกลางเพื่อขายผลผลิต

กลยุทธที่ 1 มูลคาสินคา

เกษตรเพิ่มขึ้น

รอยละ 3

2.1 200,000      

3.6 กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 545,713,200  

 -  กอสรางถนนลาดยางสาย

ทุงคเศรษฐ–ีทุงดํารง ม.8 เชื่อม 

ต.สลุย  อ.ทาแซะ

5,000,000     

 - กอสรางถนนลาดยางสาย

ซอยมิตรภาพ-ศาลาหมูบาน ม.6

2,307,000     

 - กอสรางถนนลาดยางผิว

จราจรแคปซีลสายซอย 9 ม.8 –

 ทะเลทรัพย เชื่อมตอ ต.ทะเล

ทรัพย

2,896,000     

 - กอสรางถนน คสล.ซอยขุน

ไกรเกา ม.3 ต.เขาคาย เชื่อม ม.8

2,000,000     

 - กอสรางถนน คสล.ซอยจารุณี

 ม.6 (ตอจากของเดิม) ต.เขาคาย

2,000,000     

 - กอสรางถนน คสล. ซอยหวย

กลาง-ปามวง ม.๕,๗ ต.เขาทะลุ 

เชื่อม ม.10  ต.ทุงระยะ

1,900,000     

 -  กอสรางถนน คสล.ซอยหวย

ทับทอง ม.9 ต.เขาทะลุ เชื่อม

สายหวยตะเคียน ม.๑๒ ต.นาสัก

1,900,000     

 - กอสรางถนน คสล. ซอยหวย

กลาง-ปามวง ม.๕,๗ ต.เขาทะลุ 

เชื่อม ม.10  ต.ทุงระยะ

 -  กอสรางถนน คสล.ซอยหวย

ทับทอง ม.9      ต.เขาทะลุ 

เชื่อมสายหวยตะเคียน ม.๑๒ ต.

นาสัก

โครงการที่ 2 ฝกอบรมการ

ปรับปรุงการผลิตผลไมใหมี

คุณภาพ

โครงการที่ 3 สงเสริมการปลูก

ทุเรียนนอกฤดูกาล

โครงการที่ 4 สงเสริมการแปร

รูปผลผลิตทางการเกษตร

โครงการที่ 5 สงเสริมการ

รวมกลุมพัฒนาสินคาและ

ผลิตภัณฑและการขยายกลาง

เพื่อขายผลผลิต

โครงการที่ 6 พัฒนาเศรษฐกิจ

และโครงสรางพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ

 -  กอสรางถนนลาดยางสายทุงค

เศรษฐ–ีทุงดํารง ม.8 เชื่อม 

ต.สลุย  อ.ทาแซะ

 - กอสรางถนนลาดยางสายซอย

มิตรภาพ-ศาลาหมูบาน ม.6

 - กอสรางถนนลาดยางผิว

จราจรแคปซีลสายซอย 9 ม.8 –

 ทะเลทรัพย เชื่อมตอ ต.ทะเล

ทรัพย

 - กอสรางถนน คสล.ซอยขุนไกร

เกา ม.3 ต.เขาคาย เชื่อม ม.8

 - กอสรางถนน คสล.ซอยจารุณี 

ม.6 (ตอจากของเดิม) ต.เขาคาย

อบต.ปงหวาน

สนง เกษตรอําเภอ

พะโตะ

อบต.ปงหวาน

อบต.ปากทรง

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - กอสรางถนน คสล.ซอยชอง

เขา-วังปลา  ม.1,3,6,9 ต.เขา

ทะลุ เชื่อม ม.1  ต.เขาคาย

1,900,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายหนอง

บัว-หวยคูสวนพริก ม.2 ต.นาสัก

 เชื่อม ต.นาโพธิ์ อ.สวี

1,424,500     

 -  กอสรางถนนคสล.สายทุง

มวง-ทุงควน ม.13 เชื่อม 

ต.นาโพธิ์ อ.สวี

4,292,000     

 - กอสรางถนนคสล.สายไรใน

(นาสัก) -หนาเขา(เขาทะลุ) 

–น้ําลอด ม.18 ต.นาสัก

1,295,000     

 - กอสรางถนนคสล.สายดอน

ทราย-ปากนา ม.4 ต.วิสัยใต 

เชื่อม ม.3 ต.ครน

3,720,000     

 - ซอมสรางผิวทางแอสฟลติ

กคอนกรีตสายเอเชีย 41-หาด

พริก ม.2,5,10,6 ต.วิสัยใต 

เชื่อมตอ ม.14 ต.ครนและ ม.9 

ต วิสัยเหนือ

45,600,000   

 - ซอมสรางผิวทางแอสฟลติ

กคอนกรีตสายวัดควน ม.4 

ต.วิสัยใต เชื่อมสายดอนมะพราว

 ม.3 ต.ครน

3,975,000     

 -  กอสรางถนนลาดยางสายน้ํา

ชล-ปลายกริม ม.7 ต.ทุงระยะ 

เชื่อมตอ ม.10 ต.ครน

7,000,000     

 -  กอสรางถนนลาดยาง ม.9

สายทาแพ เชื่อม ม.18 ต.นาสัก

5,000,000     

 -  กอสรางถนนลาดยางสายพรุ

ระกําหวาน ม.4 เชื่อมตอ ต.ครน

2,500,000     

 - กอสรางถนนคสล. ม.6 สาย

ญวนสาว เชื่อมม.7 ต.ครน

1,500,000     

 - กอสรางถนนลาดยางสาย

ประชานิมิตร ม.13 ต.ครน เชื่อม

 ม.7 ต.วิสัยใต

1,000,000     

 - กอสรางถนน คสล.ซอยชอง

เขา-วังปลา ม.1,3,6,9 ต.เขาทะลุ

 เชื่อม ม.1 ต.เขาคาย

 - กอสรางถนน คสล.สายหนอง

บัว-หวยคูสวนพริก ม.2 ต.นาสัก 

เชื่อม ต.นาโพธิ์ อ.สวี

 -  กอสรางถนนคสล.สายทุง

มวง-ทุงควน ม.13 เชื่อม ต.นา

โพธิ์ อ.สวี

 - กอสรางถนนคสล.สายไรใน

(นาสัก) -หนาเขา(เขาทะลุ) 

–น้ําลอด ม.18 ต.นาสัก

 - กอสรางถนนคสล.สายดอน

ทราย-ปากนา ม.4 ต.วิสัยใต 

เชื่อม ม.3 ต.ครน

 - ซอมสรางผิวทางแอสฟลติ

กคอนกรีตสายเอเชีย 41-หาด

พริก ม.2,5,10,6 ต.วิสัยใต 

เชื่อมตอ ม.14 ต.ครนและ ม.9 

ต วิสัยเหนือ

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

 -  กอสรางถนนลาดยางสายน้ํา

ชล-ปลายกริม ม.7 ต.ทุงระยะ 

เชื่อมตอ ม.10 ต.ครน

 -  กอสรางถนนลาดยาง ม.9

สายทาแพ เชื่อม ม.18 ต.นาสัก

 -  กอสรางถนนลาดยางสายพรุ

ระกําหวาน ม.4 เชื่อมตอ ต.ครน

 - กอสรางถนนคสล. ม.6 สาย

ญวนสาว เชื่อมม.7 ต.ครน

 - กอสรางถนนลาดยางสาย

ประชานิมิตร ม.13 ต.ครน เชื่อม

 ม.7 ต.วิสัยใต

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร - ซอมสรางผิวทางแอสฟลติ

กคอนกรีตสายวัดควน ม.4 ต.

วิสัยใต เชื่อมสายดอนมะพราว 

ม.3 ต.ครน
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - กอสรางถนนคสล.สายคลอง

ขอนมวง–เพชรนอย ม.6 ต.ครน

เชื่อม ม.2 ต.วิสัยใต

1,750,000     

 - กอสรางถนนคสล.สายไทร

ลา–หวยเรียน ม.4 ต.ครน เชื่อม

 ม.3 ต.สวี

3,500,000     

 - กอสรางถนนคส.สายน้ําฉา

ลาง–เขาปูน ม.4 ต.ครน เชื่อม 

ม.2 ต.วิสัยใต

1,750,000     

 - กอสรางถนนคสล.บานไรลาง

 ม.1 ต.ปากแพรก พรอมสะพาน

 เชื่อม ม.4 ต.วิสัยใต

25,000,000   

 - กอสรางถนนคสล.สายจิก

ทอง-เขากรด ม.1 ต.ทุงตะไคร 

เชื่อม ต.ชองไมแกว

1,100,000     

 - กอสรางถนนคสล.สายทุงใหญ

 ม.5, ม.7 ต.ทุงตะไคร 

อ.ทุงตะโก เชื่อม ม.3 ต.นาโพธิ์ 

อ.สวี

1,100,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายทุง

โพธิ์ทอง ม.๔ ต.ทุงตะไคร 

อ.ทุงตะโก เชื่อม ต.นาสัก อ.สวี

1,100,000     

 -  กอสรางถนนลาดยางสาย

คลองระ–หินชางสี ม.13

ต.วังตะกอ เชื่อม ม.9

2,072,000     

 - กอสรางถนนคสล.สายซอยลุง

ขี้เมา–หนูนุย  ม.1,4 ต.นาพญา

 อ.หลังสวน

2,800,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายบาน

ตาติ่ง ม.13 ต.บางมะพราว 

เชื่อม ต.นาพญา  อ.หลังสวน

1,000,000     

 - กอสรางถนนคส.สายน้ําฉา

ลาง–เขาปูน ม.4 ต.ครน เชื่อม 

ม.2 ต.วิสัยใต

 - กอสรางถนนคสล.บานไรลาง 

ม.1 ต.ปากแพรก พรอมสะพาน 

เชื่อม ม.4 ต.วิสัยใต

 - กอสรางถนนคสล.สายจิกทอง-

เขากรด ม.1 ต.ทุงตะไคร เชื่อม 

ต.ชองไมแกว

 - กอสรางถนนคสล.สายทุงใหญ

 ม.5, ม.7 ต.ทุงตะไคร อ.ทุงตะโก

 เชื่อม ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.สวี

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

 - กอสรางถนนคสล.สายคลอง

ขอนมวง–เพชรนอย ม.6 ต.ครน

เชื่อม ม.2 ต.วิสัยใต

 - กอสรางถนนคสล.สายไทร

ลา–หวยเรียน ม.4 ต.ครน เชื่อม 

ม.3 ต.สวี

 - กอสรางถนน คสล.สายบาน

ตาติ่ง ม.13 ต.บางมะพราว เชื่อม

 ต.นาพญา  อ.หลังสวน

 - กอสรางถนน คสล.สายทุงโพธิ์

ทอง ม.๔ ต.ทุงตะไคร อ.ทุงตะโก 

เชื่อม ต.นาสัก อ.สวี

 -  กอสรางถนนลาดยางสาย

คลองระ–หินชางสี ม.13

ต.วังตะกอ เชื่อม ม.9

 - กอสรางถนนคสล.สายซอยลุงขี้

เมา–หนูนุย  ม.1,4 ต.นาพญา 

อ.หลังสวน

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - กอสรางถนนคสล.สายชายเขา

 ม.1,7 ต.บางมะพราว เชื่อม 

ต.พอแดง อ.หลังสวน

1,258,000     

 - กอสรางถนนคส.สายหัว

ตะเคียน–ในกริม     ม.5-7-8 

ต.หาดยาย เชื่อม ม.12     

ต.วังตะกอ อ.หลังสวน

1,000,000     

 - กอสรางถนนคสล.สายหาด

ยาย-ทามะพลา  ม.3,4 ต.หาด

ยาย เชื่อม ม.9 

ต.ทามะพลา อ.หลังสวน

1,365,000     

 - กอสรางถนนคสล.สายในห

งาว–ทาแพ ม.9  ต.หาดยาย

เชื่อมตอ ต.ปงหวาน

15,506,400   

 - กอสรางถนนลาดยาง ม.13 

บานคลองสง (ถนนสายคลอง

สง-สระขาว) เชื่อมตอ ม.5 และ

 ม.8 ต.ทุงคาวัด อ.ละแม

1,000,000     

 - กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีตสายขามสอง-

พะโตะ ม.7  ต.ทุงคาวัด เชื่อม 

ม.9 ต.พระรักษ  อ.พะโตะ

3,000,000     

 - กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีตสายทางบาน

นาจี้นซิ้ว-บานเขาตากุน ม.8 

ต.สวนแตง เชื่อม ม.11 (บาน

เขาขา) ต.ละแม อ.ละแม

1,000,000     

 -  กอสรางถนนคสล. ม.4 บาน

ทรายทอง เชื่อมตอ ม.19 

ต.นาพญา อ.หลังสวน

1,000,000     

 - กอสรางสะพาน คสล.ขาม

คลองฉลอง ม.2    ต.วิสัยใต 

เชื่อม ม.12 ต.ครน

1,300,000     

 - กอสรางสะพานคสล.ขาม

คลองสวีเฒา ม.4   ต.วิสัยใต 

อ.สวี เชื่อม  ต.ปากแพรก อ.สวี

20,000,000   

 - กอสรางถนนคส.สายหัว

ตะเคียน–ในกริม     ม.5-7-8 

ต.หาดยาย เชื่อม ม.12     

ต.วังตะกอ อ.หลังสวน

 - กอสรางถนนคสล.สายหาด

ยาย-ทามะพลา  ม.3,4 ต.หาด

ยาย เชื่อม ม.9 

ต.ทามะพลา อ.หลังสวน

 - กอสรางถนนคสล.สายในห

งาว–ทาแพ ม.9  ต.หาดยาย

เชื่อมตอ ต.ปงหวาน

 - กอสรางถนนลาดยาง ม.13 

บานคลองสง (ถนนสายคลองสง-

สระขาว) เชื่อมตอ ม.5 และ ม.8

 ต.ทุงคาวัด อ.ละแม

 - กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีตสายขามสอง-

พะโตะ ม.7  ต.ทุงคาวัด เชื่อม ม.9

 ต.พระรักษ  อ.พะโตะ

 - กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีตสายทางบานนา

จี้นซิ้ว-บานเขาตากุน ม.8 ต.สวน

แตง เชื่อม ม.11 (บานเขาขา) ต.

ละแม อ.ละแม

 -  กอสรางถนนคสล. ม.4 บาน

ทรายทอง เชื่อมตอ ม.19 

ต.นาพญา อ.หลังสวน

อบจ.ชุมพร - กอสรางถนนคสล.สายชายเขา

 ม.1,7 ต.บางมะพราว เชื่อม

ต.พอแดง  อ.หลังสวน

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

 - กอสรางสะพาน คสล.ขาม

คลองฉลอง ม.2    ต.วิสัยใต 

เชื่อม ม.12 ต.ครน

 - กอสรางสะพานคสล.ขาม

คลองสวีเฒา ม.4   ต.วิสัยใต 

อ.สวี เชื่อม  ต.ปากแพรก อ.สวี
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - ขุดลอกรองน้ําปากคลองจมูก

โพรง ม.8,10 ต.บางมะพราว 

อ.หลังสวน

1,500,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายซอย

ภูมิลําเนา ม.6  ต.ปากน้ํา อ.เมือง

990,000       

 - กอสรางถนน คสล.พรอมวาง

ทอระบายน้ํารางวีสายยายอี๊ด 

(ชวงที่ 2) ม.5 ต.ทายาง เชื่อม

ต.นาทุง อ.เมือง

1,500,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายหนอง

ไสติ่ง ม.6 ต.หาดพันไกร เชื่อม 

ต.บางลึก อ.เมือง

3,665,000     

 -  กอสรางถนน คสล.สาย

สามัคค-ีวังทอง ม.1   ต.เขาคาย

 เชื่อม ต.เขาทะลุ อ.สวี

1,000,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายสปก.

ถ้ําตาทอง ม.10 ต.เขาคาย 

เชื่อมต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร

1,000,000     

 -  กอสรางถนน คสล.สายคลอง

เรียน ม.4 ต.เขาคาย เชื่อม 

ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร

1,000,000     

 -  ซอมถนนสายเอเซีย - คลอง

นอย ต.สวี เชื่อม ต.ทุงระยะ 

อ.สวี

27,864,000   

 - ซอมถนนสายหนองปลา - 

เขาสวนทุเรียน ต.ทาหิน เชื่อม 

ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร

25,600,000   

 - ซอมสรางถนนสายหนองปลา-

 หาดทรายรี ต.ทาหิน อ.สวี 

เชื่อม อ.ทุงตะโก

 จ ชมพร

7,680,000     

 - ซอมสรางถนนสายเขาลาน - 

หาดพริก อ.เมือง เชื่อม ต.ครน 

อ.สวี จ.ชุมพร

7,680,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายบาน

ยายไท ม.3 ต.หงษเจริญ 

อ.ทาแซะ เชื่อม อ.ปะทิว

2,000,000     

 - ซอมแซมถนนสายทุงตาจอ- 

นาตีนเขา ต.ทาขาม เชื่อม 

ต.หินแกว อ.ทาแซะ

25,600,000   

 - ซอมสรางถนนสายหนองปลา-

 หาดทรายรี ต.ทาหิน อ.สวี เชื่อม

 อ.ทุงตะโก

 จ ชมพร
 - ซอมสรางถนนสายเขาลาน - 

หาดพริก อ.เมือง เชื่อม ต.ครน 

อ.สวี จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายบาน

ยายไท ม.3 ต.หงษเจริญ 

อ.ทาแซะ เชื่อม อ.ปะทิว

 - ซอมแซมถนนสายทุงตาจอ- 

นาตีนเขา ต.ทาขาม เชื่อม 

ต.หินแกว อ.ทาแซะ

 -  กอสรางถนน คสล.สาย

สามัคค-ีวังทอง ม.1   ต.เขาคาย 

เชื่อม ต.เขาทะลุ อ.สวี

 - กอสรางถนน คสล.สายสปก.

ถ้ําตาทอง ม.10 ต.เขาคาย เชื่อม

ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร

 -  กอสรางถนน คสล.สายคลอง

เรียน ม.4 ต.เขาคาย เชื่อม 

ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร

 -  ซอมถนนสายเอเซีย - คลอง

นอย ต.สวี เชื่อม ต.ทุงระยะ อ.สวี

 - ซอมถนนสายหนองปลา - 

เขาสวนทุเรียน ต.ทาหิน เชื่อม 

ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร

 - ขุดลอกรองน้ําปากคลองจมูก

โพรง ม.8,10 ต.บางมะพราว 

อ.หลังสวน

 - กอสรางถนน คสล.สายซอย

ภูมิลําเนา ม.6  ต.ปากน้ํา อ.เมือง

 - กอสรางถนน คสล.พรอมวาง

ทอระบายน้ํารางวีสายยายอี๊ด 

(ชวงที่ 2) ม.5 ต.ทายาง เชื่อม

ต.นาทุง อ.เมือง

 - กอสรางถนน คสล.สายหนอง

ไสติ่ง ม.6 ต.หาดพันไกร เชื่อม 

ต.บางลึก อ.เมือง

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - ซอมถนนสายปากแพรก - 

นาดอน ต.ทาขาม เชื่อม ต.ทา

แซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

5,300,000     

 - ซอมสรางถนนสายเขาพาง - 

บานสวน ต.ทาขาม เชื่อม 

ต.หินแกว อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

15,000,000   

 - ซอมสรางถนนสายนาสราง -

เขานาง ต.ทาแซะ เชื่อม ต.คุริง 

อ.ทาแซะ 

จ ชมพร

10,580,000   

 - ซอมแซมถนนสายควนทราย -

 บานพรุใหญ  อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

25,200,000   

 - ซอมแซมถนนสายนาดอน - 

ทาขาม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

19,000,000   

 - กอสรางถนน คสล.สายเกาะ

เตียบ ซอย 2 ม.7 ต.ปากคลอง 

เชื่อม ต.ดอนยาง อ.ปะทิว

1,000,000     

 - กิจกรรมหลัก 63.76 ซอม

ลาดยางสายซอยสะพานยูงม.

13,7,5,6,12 ต.นาพญา 

อ.หลังสวน เชื่อม ต.บานควน 

ต.ทุงหลวง  อ.ละแม จ.ชุมพร

2,000,000     

 -  กอสรางถนน คสล.สายตน

คอลั้ง ม.11 ต.บานควน เชื่อม 

ต.หาดยาย อ.หลังสวน

1,000,000     

 - ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ทม.หลังสวนสายวัด

ใหญ ม.3   ต.บานควน เชื่อม 

อ.หลังสวน

1,000,000     

 - กอสรางถนน คสล.สาย

โรงเรียนคลองขนานเดิมจาก

สระหวยญวน ม.8,9 ต.บานควน

 เชื่อม ต.นาพญา 

อ.หลังสวน ต.ทุงหลวง อ.ละแม

1,000,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายทาง

ซอยบางกุง ม.9 ต.บางมะพราว

เชื่อม ต.นาพญา อ.หลังสวน

1,000,000     

 - ซอมแซมถนนสายควนทราย -

 บานพรุใหญ  อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

 - ซอมแซมถนนสายนาดอน - 

ทาขาม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

 - ซอมถนนสายปากแพรก - นา

ดอน ต.ทาขาม เชื่อม ต.ทาแซะ 

อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

 - ซอมสรางถนนสายเขาพาง - 

บานสวน ต.ทาขาม เชื่อม 

ต.หินแกว อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

 - ซอมสรางถนนสายนาสราง -

เขานาง ต.ทาแซะ เชื่อม ต.คุริง 

อ.ทาแซะ 

จ ชมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายเกาะ

เตียบ ซอย 2 ม.7 ต.ปากคลอง 

เชื่อม ต.ดอนยาง อ.ปะทิว

 - กิจกรรมหลัก 63.76 ซอมลาด

ยางสายซอยสะพานยูงม.

13,7,5,6,12 ต.นาพญา อ.หลัง

สวน เชื่อม ต.บานควน ต.ทุงหลวง

 อ.ละแม จ.ชุมพร

 -  กอสรางถนน คสล.สายตน

คอลั้ง ม.11 ต.บานควน เชื่อม 

ต.หาดยาย อ.หลังสวน

 - ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ทม.หลังสวนสายวัด

ใหญ ม.3   ต.บานควน เชื่อม 

อ.หลังสวน

 - กอสรางถนน คสล.สาย

โรงเรียนคลองขนานเดิมจากสระ

หวยญวน ม.8,9 ต.บานควน 

เชื่อม ต.นาพญา 

อ.หลังสวน ต.ทุงหลวง อ.ละแม

 - กอสรางถนน คสล.สายทาง

ซอยบางกุง ม.9 ต.บางมะพราว

เชื่อม ต.นาพญา อ.หลังสวน

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - กอสรางถนน คสล.สายเขา

เสร็จ - นาพญาม.4 ต.ละแม 

อ.ละแม เชื่อม ต.นาพญา 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

1,000,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายริม

คลอง ม.9 ต.บางน้ําจืด เชื่อม 

ม.1 

ต นาขา  อ หลังสวน

500,000       

 - กอสรางถนน คสล.สายริม

คลอง ม.9 ต.บางน้ําจืด เชื่อม

 ม.3ต.นาขา อ.หลังสวน

500,000       

 - กอสรางถนน คสล.สายดอน

โรงเรียน ม.10 ต.บางมะพราว 

เชื่อม ต.ปากน้ําหลังสวน 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

1,000,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายบาน

นายณัฐวุฒิ - บานนายนิพนธ 

ม.8 ต.บางมะพราว เชื่อม 

ต.ปากน้ํา หลังสวน 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

1,000,000     

 - กอสรางถนน คสล.สายบาน

หวยเหมือง ม.13 ต.นาขา เชื่อม

 ต.หาดยาย อ.หลังสวน

1,000,000     

 - ซอมถนนสายฝายหวย - 

ราษฎรบํารุง ต.พอแดง เชื่อม 

ต.บางมะพราว 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

37,440,000   

 -  ซอมสรางถนนสายทุงขุนสิทธิ์

 - หนองปลา ต.นาขา เชื่อม 

ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

18,000,000   

 -  ซอมสรางถนนสายทามะพลา

 - บานทอนจันทร ต.ทามะพลา 

เชื่อม ต.หาดยาย อ.หลังสวน

21,670,000   

 - ซอมแซมถนนสายบานใน

เหมือง - หวยเหมือง อ.หลังสวน

36,000,000   

 - กอสรางถนน คสล.สายริม

คลอง ม.9 ต.บางน้ําจืด เชื่อม ม.

1 

ต นาขา  อ หลังสวน
 - กอสรางถนน คสล.สายริม

คลอง ม.9 ต.บางน้ําจืด เชื่อม ม.3

ต.นาขา อ.หลังสวน

 - กอสรางถนน คสล.สายดอน

โรงเรียน ม.10 ต.บางมะพราว 

เชื่อม ต.ปากน้ําหลังสวน 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายบาน

นายณัฐวุฒิ - บานนายนิพนธ ม.8

 ต.บางมะพราว เชื่อม ต.ปากน้ํา

 หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 - กอสรางถนน คสล.สายบาน

หวยเหมือง ม.13 ต.นาขา เชื่อม 

ต.หาดยาย อ.หลังสวน

 - ซอมถนนสายฝายหวย - 

ราษฎรบํารุง ต.พอแดง เชื่อม 

ต.บางมะพราว 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 -  ซอมสรางถนนสายทุงขุนสิทธิ์

 - หนองปลา ต.นาขา เชื่อม 

ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 -  ซอมสรางถนนสายทามะพลา

 - บานทอนจันทร ต.ทามะพลา 

เชื่อม ต.หาดยาย อ.หลังสวน

 - กอสรางถนน คสล.สายเขา

เสร็จ - นาพญาม.4 ต.ละแม อ.

ละแม เชื่อม ต.นาพญา อ.หลัง

สวน 

จ.ชุมพร

 - ซอมแซมถนนสายบานใน

เหมือง - หวยเหมือง อ.หลังสวน

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

 - ซอมแซมถนนสายสวน

สมบูรณ - เขาหลาง อ.ละแม

25,000,000   

 - กอสรางถนน คสล.สายทาง

ดาน-ทาศาลา(สามแยกตนแค ) 

ม.3 ต.ชองไมแกว เชื่อม 

ต.ตะโก  อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร

933,300       

 - ซอมแซมถนนสายบานเนิน

สําลี -

16,000,000   

 - ซอมแซมถนนถายโอนและ

ถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ

 อบจ.ชุมพร - บานนาสราง 

 -เขานาง

5,000,000     

 - ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก

ในการบริหารทรัพยากรสัตวน้ํา

ในฤดูวางไขและเลี้ยงตัวในวัย

ออนฝงอาวไทย

200,000       

 - กิจกรรมหลัก 63.99 โครงการ

เพาะชํากลาไมสงเสริมเกษตรกร

200,000       

 -  ฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษปา 100,000       

 - อนุรักษพันธุกรรมพืช 200,000       

 -  กําจัดขยะรวม 2,000,000     

 -  พัฒนาแหลงทองเที่ยวโดย

การปรับปรุงที่จอดรถหาดทุงวัว

แลน

1,500,000     

 -  กอสรางปายประชาสัมพันธ

ดิจิตอล

1,500,000     

 -  พัฒนาสระน้ําพรุทับบอน

เปนแหลงทองเที่ยวหมูที่ 14 

อ.สวี

1,000,000     

3.7 ขยายเขตจําหนายน้ําประปาสู

ชุมชน

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 1,000,000    

3.8 ขยายเขตระบบจําหนาย

กระแสไฟฟาแรงต่ําในชุมชน

กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
2.4 1,000,000    

 - กิจกรรมหลัก 63.99 โครงการ

เพาะชํากลาไมสงเสริมเกษตรกร

 - ซอมแซมถนนถายโอนและ

ถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ

 อบจ.ชุมพร - บานนาสราง  

-เขานาง

 - ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก

ในการบริหารทรัพยากรสัตวน้ํา

ในฤดูวางไขและเลี้ยงตัวในวัย

ออนฝงอาวไทย

 - ซอมแซมถนนสายสวนสมบูรณ

 - เขาหลาง อ.ละแม

 - กอสรางถนน คสล.สายทาง

ดาน-ทาศาลา(สามแยกตนแค ) 

ม.3 ต.ชองไมแกว เชื่อม ต.ตะโก 

 อ.ทุงตะโก  จ.ชุมพร

 - ซอมแซมถนนสายบานเนินสําลี

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

อบจ.ชุมพร

โครงการที่ 7 ขยายเขต

จําหนายน้ําประปาสูชุมชน

โครงการที่ 8 ขยายเขตระบบ

จําหนายกระแสไฟฟาแรงต่ําใน

ชุมชน

เทศบาลเมืองชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร

 -  พัฒนาแหลงทองเที่ยวโดย

การปรับปรุงที่จอดรถหาดทุงวัว

แลน

 -  กอสรางปายประชาสัมพันธ

ดิจิตอล

 -  พัฒนาสระน้ําพรุทับบอนเปน

แหลงทองเที่ยวหมูที่ 14 อ.สวี

 -  ฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษปา

 - อนุรักษพันธุกรรมพืช

 -  กําจัดขยะรวม
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

3.9  ขุดลอกคลองนอย กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
3.4 100,000      

3.10 ขุดลอกคลองหนองมวงคอม กลยุทธที่ 3 โครงสรางพื้นฐาน

ไดรับการพัฒนา
3.4 100,000      

1.1 10 กลยุทธที่ 4 ศูนยการเรียนรู

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 ไดรับการพัฒนา

2.1 13,428,400  

กิจกรรมยอยที่ 1 ปรับปรุงซอม

แซมอาคารโอปนยิโก

กิจกรรมยอยที่ 2ปรับปรุงซอม

แซมอาคารเรือนนอน1,2

กิจกรรมยอยที่ 3ปรับปรุง

ซอมแซมอาคารหองน้ํา-สวม

กิจกรรมยอยที่ 4 ปรับปรุง

ซอมแซมอาคารโฮมสเตยเกาะ

พิทักษ

กิจกรรมยอยที่ 5 ปรับปรุง

ซอมแซมอาคารบานคนมีน้ํายา

กิจกรรมยอยที่ 6 บริหารจัดการ

ศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา

6,730,000

ขับเคลื่อนโครงการขยายผลการ

จัดตั้งศูนยเรียนรูโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 8 

อําเภอ

4,000,000     

กิจกรรมยอยที่ 1จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการคณะทํางานฯ และ

ผูนําชุมชนที่เปนแกนหลักในการ

ขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสู

ชุมชนพึ่งตนเอง

กิจกรรมยอยที่ 2 พัฒนาหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง

สัมมาชีพสูชุมชนพึ่งตนเอง

กิจกรรมยอยที่ 3เชิดชูเกียรติ

หมูบานเปาหมายตามโครงการฯ

2,198,400     

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

1.  โครงการของจังหวัด (4)*

โครงการที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงรูปแบบประชารัฐ

สนง.โยธาธิการฯ

,สนจ.ชพ

ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

สนง.พัฒนาชุมชน 

จ.ชพ.

โครงการที่ 9 ขุดลอกคลองนอย

โครงการที่ 10 ขุดลอกคลอง

หนองมวงคอม

เทศบาลเมืองชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 1.1  ปรับปรุง 

ซอมแซม และเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศูนยเรียนรู

ศาสตรพระราชาภาย ใน

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ

 - กิจกรรมหลัก 1.2  ขยายผล

ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมา 

จากพระราชดําริ ระดับอําเภอ

 - กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนา

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวทางสัมมาชีพสูชุมชน

พึ่งตนเอง
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

สรางความเขมแข็งของ

ประชาชนตามแนวประชารัฐ

500,000       

1.2 11 กลยุทธที่ 5 รอยละของ

ผูรับบริการที่มี

ความพึงพอใจตอ

การเขารวม

กิจกรรม

3.1 11,668,400       

กิจกรรมยอยที่ 1 . รณรงค

ประชาสัมพันธ 

กิจกรรมยอยที่ 2 . อบรมอาสา 

สมัคร สงเสริมการอาน

กิจกรรมยอยที่ 3 จัดกิจกรรม

สงเสริมการอาน

กิจกรรมยอยที่ 4 พัฒนาและ

ขยายแหลงการอาน 

กิจกรรมยอยที่ 5 สรุปรายงาน

ผลการดําเนินงาน

2,000,000     

กิจกรรมยอยที่ 1 ฝกอบรมและ

ฝกปฏิบัติงานภูมิปญญาทองถิ่น

กิจกรรมยอยที่ 2 สํารวจแหลง

เรียนรูภูมิปญญาในชุมชน  

1,668,400     

กิจกรรมยอยที่ 1 จัดกิจกรรม 

Boot Camp Chumphon 

Speak Up จํานวน 8 คาย ใน 

๘ อําเภอ

กิจกรรมยอยที่ 2 ทดสอบ

ความรูวิทยากรตามกรอบอางอิง

 CEFR

กิจกรรมยอยที่ 3 ประกวด

นิทรรศการผลการดําเนินงาน

ของแตละอําเภอ 

กิจกรรมยอยที่ 4 แขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษสื่อสารระดับจังหวัด

กิจกรรมยอยที่ 5จัดกิจกรรมเชิง

สัญลักษณ แถลงขาวผลการ

ดําเนินการโครงการฯ

4,800,000     

พช.,ศปจ.,บ.ประชา

รัฐ,สนจ.ชพ

โครงการที่ 2 พัฒนาศักยภาพ

และคุณภาพคนชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 1.4 สรางความ

เขมแข็งของประชาชนตามแนว

ประชารัฐ

 - กิจกรรมหลัก 3.1  ชุมพรนคร

แหงการอาน

 - กิจกรรมหลัก 3.2  เยาวชนรัก

บานเกิด

 - กิจกรรมหลัก 3.3  พัฒนา

ภาษาอังกฤษสื่อสารจาก

สถานศึกษาสูชุมชน 

(Chumphon Speak Up 

Project 2017)

กศน.

กศน.

สพป.  ชพ.1
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

กิจกรรมยอยที่ 1 ประชุม

เตรียมการจัดทําคูมืออบรม

นักเรียน

กิจกรรมยอยที่ 2จัดซื้ออุปกรณ

ในการดําเนินการ

กิจกรรมยอยที่ 3 . อบรมครู

ผูรับผิดชอบโครงการในโรงเรียน

กิจกรรมยอยที่ 4 อบรม

นักเรียนที่เขารวมโครงงานอาชีพ

3,200,000     

1.3 12 กลยุทธที่ 5 รอยละที่เพิ่มขึ้น

ของคนชุมพรที่

เขาใจใน

วัฒนธรรม 

พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร 

และภูมิปญญา

ของจังหวัดชุมพร

2.2 1,765,000    

 จัดทําหนังสือ  วัฒนธรรม

พัฒนาการทางประวัติศาสตร

เอกลักษณ และภูมิปญญา

จังหวัดชุมพร  ฉบับปรับปรุง 

880,000       

สืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผนดิน

ชุมพร เนื่องในวันอนุรักษมรดก

ไทย 2 เมษายน ณ บริเวณลาน

อเนกประสงคหนาสํานักงาน

เทศบาลเมืองชุมพร อําเภอ

เมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดย

กําหนดจัดกิจกรรม  2  วัน  1  

คืน

885,000       

1.4 13 กลยุทธที่ 6 ผูสูงอายุและ

คนพิการไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพ

3.2 27,517,300    

 - กิจกรรมหลัก 3.4 สงเสริม

โครงงานอาชีพแบบยั่งยืน "เด็ก

ชุมพร คิดดี   ทําได

โครงการที่ 3 เสริมสราง

ศักยภาพดานศิลปะ วัฒนธรรม

 และประวัติศาสตร จังหวัด

ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 4.1 จัดทํา

หนังสือ วัฒนธรรมพัฒนาการ

ทางประวัติศาสตรพัฒนาการ

ทางประวัติศาสตรเอกลักษณ 

และภูมิปญญาจังหวัดชุมพร 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

 - กิจกรรมหลัก 4.2 สืบสานวิถี

ไทย วิถีถิ่น แผนดินชุมพร เนื่อง

ในวันอนุรักษมรดกไทย ๒ 

เมษายน

โครงการที่ 4 พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนชุมพร

สพป.  ชพ.1

สนง.วัฒธนธรรม

จังหวัดชุมพร

สนง.วัฒธนธรรม

จังหวัดชุมพร

สนง.วัฒธนธรรม

จังหวัดชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

กิจกรรมยอยที่ 1 แลกเปลี่ยน

เรียนรูการเขาถึงสิทธิ บริการ

ทางสังคมของผูสูงอายุ และ

สามารถชวยเหลือตนเองได

กิจกรรมยอยที่ 2 แลกเปลี่ยน

เรียนรูการเสริมสรางทักษะของ

ผูสูงอายุใหอยูในสังคมอยางมี

คุณคา

1,250,000     

กิจกรรมยอยที่ 1 ฝกอบรม

เกษตรกร

กิจกรรมยอยที่ 2จัดงานรณรงค

 ลด ละ เลิกการใชสารเคมี

1,096,000     

กิจกรรมยอยที่ 1จัดตั้งกลุมผู

ปลูกสมุนไพร

กิจกรรมยอยที่ 2 คัดเลือก

สมุนไพรแกพื้นที่

กิจกรรมยอยที่ 3 ฝกอบรม

ความรูดานการปลูกสมุนไพร

กิจกรรมยอยที่ 4 สงเสริมการ

ปลูกสมุนไพรแบบครบวงจร

กิจกรรมยอยที่ 5 ปรับปรุงภูมิ

ทัศนสวนสมุนไพรตนแบบ 

กิจกรรมยอยที่ 6 ๕.๖ พัฒนา

สถานที่ผลิตยาสมุนไพร 

กิจกรรมยอยที่ 7 จัดตั้งศูนย

สาธิตและจําหนายยาและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร 

กิจกรรมยอยที่ 8 สงเสริมการ

ประชาสัมพันธทุกรูปแบบ

19,446,300   

กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมให

ความรูแกกลุมที่เตรียมสมรส   

 คูสมรสใหม ครอบครัวที่

ตั้งครรภ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

และผูสูงอายุ 

กิจกรรมยอยที่ 2 จัดคายเด็ก

และเยาวชน

กิจกรรมยอยที่ 3 จัดทําสื่อ

รณรงคลดความรุนแรงใน

ครอบครัว

กิจกรรมยอยที่ 4 ประกวด 

“บานนาอยู ครอบครัวอบอุน”

1,425,000     

สจล.,สนจ.ชพ

สสจ. ชุมพร 

รวมกับสนง. เกษตร

จังหวัด

สสจ. ชุมพร

พมจ.ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 4.1 ถายทอด

องคความรูดานภูมิปญญา

ผูสูงอายุเพื่อจัดการตนเองดาน

สุขภาพในจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 4.2 เพิ่ม

ศักยภาพการปองกันอุบัติภัยจาก

สารเคมีทางการเกษตร

 - กิจกรรมหลัก 4.3 สงเสริมการ

จัดการสุขภาพดวยภูมิปญญา

ทองถิ่นเพื่อรองรับการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ (สรางอาคาร สถานที่

ผลิตยาสมุนไพร รพ.ทาแซะ)

 - กิจกรรมหลัก 4.4 พัฒนา

ศักยภาพของสมาชิกใน

ครอบครัวยทุกชวงวัย
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

กิจกรรมยอยที่ 1 ประชุมกลุม

ผูสูงอายุ เพื่อวางแผน 

กิจกรรมยอยที่ 2 ดําเนินการ

จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑในการ

ดําเนินกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามความตองการ

กิจกรรมยอยที่ 3 จัดการอบรม

การทําอาหารเสริม (ไอศกรีม) 

กิจกรรมยอยที่ 4 อบรมการ

เลี้ยงหมูหลุมตนทุนต่ํา

กิจกรรมยอยที่ 5 อบรมการ

ปลุกผักไฮโดรโปนิกส และการ

ปลุกผักกระถาง

กิจกรรมยอยที่ 6อบรมการนํา

องคความรูการเพิ่มผลิตทาง

การเกษตรเพื่อชวยเหลือ

เกษตรกรผูสูงอายุ เชน ผลไม

อบแหง  การเพาะพันธุไมดอก 

ไมประดับ

4,300,000     

21,583,780  

21,583,780  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยใชระบบภาคีเครือขายและ

การมีสวนรวมจากภาคสวนที่

เกี่ยวของเปนฐาน

กลยุทธที่ 5 3.1     3,364,000

การพัฒนางานแนะแนวสูสาย

อาชีพเพื่อการมีงานทํา

กลยุทธที่ 5 3.1       470,000

ยกระดับการศึกษานอกระบบสู

การเรียนรูตลอดชีวิต (จัด

กระบวนการเรียนรูตาม

รายวิชาหลัก)

กลยุทธที่ 5 3.1         90,000

สจล.,สนจ.ชพ - กิจกรรมหลัก 4.5 จัดการ

เรียนการสอนแกผูสูงอายุ 

จังหวัดชุมพร

๒.๑.๒ โครงการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2 โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

สพป. ชพ.1

กศน.ชพ.

กศน.ชพ.

โครงการที่ 1 การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช

ระบบภาคีเครือขายและการมี

สวนรวมจากภาคสวนที่

เกี่ยวของเปนฐาน

โครงการที่ 2 การพัฒนางาน

แนะแนวสูสายอาชีพเพื่อการมี

งานทํา

โครงการที่ 3 ยกระดับ

การศึกษานอกระบบสูการ

เรียนรูตลอดชีวิต (จัด

กระบวนการเรียนรูตาม

รายวิชาหลัก)
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนนักศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรสู

ประชาคมอาเซียน

กลยุทธที่ 5 3.1     3,084,800

โครงการที่ 9 พัฒนาคุณภาพ

นักศึกษานอกระบบหลักสูตร 

ปวช.ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

กลยุทธที่ 5 3.1       203,300

โครงการที่ 10 พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสูครูมือ

อาชีพ

กลยุทธที่ 5 3.1 1,536,100    

จัดกระบวนการเรียนรูโดยใช

Project Based Learning 

(อบรมจัดการเรียนการสอน

โดยใชLearning Jourmals 

(บันทึกการเรียนรู)

กลยุทธที่ 5 3.1 74,400        

พัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย กลยุทธที่ 5 3.1 99,050        

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อความกาวหนาทาง

วิชาการ

กลยุทธที่ 5 3.1 350,250      

พัฒนาศักยภาพในการวิจัย

พัฒนาการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

กลยุทธที่ 5 3.1 448,000      

 ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ของผูบริหารสถานศึกษา 

อาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร

กลยุทธที่ 5 3.1 748,000      

พัฒนาคุณภาพเด็กที่มีความ

ตองการจําเปนพิเศษโดย

สถานศึกษาและภาคีเครือขาย

กลยุทธที่ 5 3.1 640,600      

เสริมสรางและพัฒนาอัจฉริยะ

ภาพนักเรียน

กลยุทธที่ 5 3.1 3,211,200    

สวศ

ศฝช. ชพ.

สพป. ชพ.1

กศน.ชพ.

ศฝช. ชพ.

อาชีวศึกษาชุมพร

อาชีวศึกษาชุมพร

อาชีวศึกษาชุมพร

ศูนยการศึกษา

พิเศษ จ.ชุมพร

สพป.ชพ.1

โครงการที่ 4 ยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักเรียน

นักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด

ชุมพรสูประชาคมอาเซียน

โครงการที่ 5 พัฒนาคุณภาพ

นักศึกษานอกระบบหลักสูตร 

ปวช.ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

โครงการที่ 6 พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสูครูมือ

อาชีพ

โครงการที่ 7 จัดกระบวนการ

เรียนรูโดยใชProject Based 

Learning (อบรมจัดการเรียน

การสอนโดยใชLearning 

Jourmals (บันทึกการเรียนรู)

โครงการที่ 8 พัฒนาบุคลากร

ดานงานวิจัย

โครงการที่ 9 พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

ความกาวหนาทางวิชาการ

โครงการที่ 10 พัฒนาศักยภาพ

ในการวิจัยพัฒนาการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

โครงการที่ 11 ยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษของผูบริหาร

สถานศึกษา อาชีวศึกษา 

จังหวัดชุมพร

โครงกาที่ 12 พัฒนาคุณภาพ

เด็กที่มีความตองการจําเปน

พิเศษโดยสถานศึกษาและภาคี

เครือขาย

โครงการที่ 13 เสริมสรางและ

พัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียน
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

พัฒนาแหลงเรียนรูดาน

เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรกรรม 10 ฐานเรียนรู

ภายในจังหวัดชุมพร 

ผูรับบริการ  

500 คน

กลยุทธที่ 5 3.1 412,500      

พัฒนาแหลงเรียนรูดาน

วิทยาศาสตรในชุมชน

กลยุทธที่ 5 3.1 700,000      

เรียนรูทักษะชีวิต สรางจิตต

ปญญาศึกษา

กลยุทธที่ 5 3.1 447,000      

โครงการที่ 21 สงเสริม

กระบวนการเรียนรูดานกีฬา

และนันทนาการในเด็กอนุบาล

ประถมศึกษาหลังเลิกเรียน

กลยุทธที่ 5 3.1 250,000      

พัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษาและเสริมสรางความ

เขมแข็งแบบมีสวนรวม

กลยุทธที่ 5 3.1 1,680,000    

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา

กลยุทธที่ 5 3.1 2,469,200    

สรางเครือขายนิเทศติดตาม

เด็กออกกลางคัน

กลยุทธที่ 5 3.1 40,600        

พัฒนาหลักสูตรสื่อการจัด

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

กลยุทธที่ 5 3.1 40,000        

พัฒนาหลักสูตรรวมกับภาคี

เครือขายในการจัดการศึกษา

กลยุทธที่ 5 3.1 300,000      

ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 2561

กลยุทธที่ 5 3.1 452,780      

จัดทําโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศ 

หนวยงานทางการศึกษา

กลยุทธที่ 5 3.1 192,000      สพป.ชพ.1โครงการที่ 24 จัดทําโปรแกรม

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

หนวยงานทางการศึกษา

ศฝช. ชพ.

ศฝช. ชพ.

โครงการที่ 14 พัฒนาแหลง

เรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรกรรม 10 ฐาน

เรียนรูภายในจังหวัดชุมพร 

ผูรับบริการ  500 คน

โครงการที่ 15 พัฒนาแหลง

เรียนรูดานวิทยาศาสตรในชุมชน

ศธจ.ชพ

ศธจ.ชพ

สถาบันการเรียบรู

เพื่อปวงชนศูนย

ชุมพร

สถาบันการพล

ศึกษา

ศธจ.ชพ

สพป.ชพ.1

สพป.ชพ.1

ศฝช. ชพ.

โครงการที่ 16 เรียนรูทักษะชีวิต

 สรางจิตตปญญาศึกษา

โครงการที่ 17 สงเสริม

กระบวนการเรียนรูดานกีฬา

และนันทนาการในเด็กอนุบาล

ประถมศึกษาหลังเลิกเรียน
โครงการที่ 18 พัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษาและเสริมสราง

ความเขมแข็งแบบมีสวนรวม

โครงการที่ 19 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการเพื่อสงเสริม

สนับสนุนระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา

โครงการที่ 20 สรางเครือขาย

นิเทศติดตามเด็กออกกลางคัน

โครงการที่ 21 พัฒนาหลักสูตร

สื่อการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการที่ 22 พัฒนาหลักสูตร

รวมกับภาคีเครือขายในการจัด

การศึกษา

โครงการที่ 23 ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

2561
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

พัฒนาระบบสารสนเทศของ

ศูนยฝกอาชีพชายแดนไทย

ชุมพร

กลยุทธที่ 5 3.1 280,000      

7,017,956    

กอสรางอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

กลยุทธที่ 6 ศูนยืพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับการ

พัฒนา 1 แหง

3.1 6,071,956    

จัดจางครูภาษาตางประเทศ

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธที่ 5 3.1 896,000      

สงเสริมความเปนเลิศทางดาน

ภาษาอังกฤษ

กลยุทธที่ 5 3.1 50,000        

172,096,600  

1.1 14 กลยุทธที่ 7 รอยละของผูเขา

รับการอบรมการ

บริหารจัดการขยะ

ในระดับครัวเรือน

 มีความรู ความ

เขาใจ และทักษะ

ในการนําไปปฏิบัติ

3.3 871,600      

กิจกรรมยอยที่ 1 สํารวจ

ปริมาณขยะในแตละชุมชน 

และกลุมเปาหมาย

กิจกรรมยอยที่ 2 ถายทอด

เทคโนโลยีสูชุมชนและ

กลุมเปาหมาย

กิจกรรมยอยที่ 3 สรางแมขาย

และเครือขายในการจัดการขยะ

กิจกรรมยอยที่ 4 สรุปผลการ

ดําเนินการ

450,000       

ศฝช. ชพ.

ทต.ทายาง

โครงการที่ 25 พัฒนาระบบ

สารสนเทศของศูนยฝกอาชีพ

ชายแดนไทยชุมพร

โครงการที่ 1 กอสรางอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๓. โครงการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (6)

โครงการที่ 3 สงเสริมความเปน

เลิศทางดานภาษาอังกฤษ

เทศบาลเมืองชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

1.  โครงการของจังหวัด (4)*

มหาวิทยาลัยแมโจ

โครงการที่ 1 บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น

โครงการที่ 2 จัดจางครู

ภาษาตางประเทศเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน

 - กิจกรรมหลัก  1.1 ศูนย

จัดการขยะอินทรียในระดับ

ครัวเรือน ชุมชน และวัสดุที่เหลือ

ใชทางการเกษตรโดยไสเดือนดิน
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

กิจกรรมยอยที่ 1 จัดฝกอบรม

แกนนํานักศึกษา กศน. เพื่อเปน

แกนนํา

กิจกรรมยอยที่ 2 ดําเนินการ

จัดตั้งธนาคารขยะหมูบานที่

ผานการอบรมคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน 

กิจกรรมยอยที่ 3 ติดตาม

ประเมินผล และสรุปรายงานผล

การดําเนินงาน

421,600       

1.2 15 กลยุทธที่ 8 ทรัพยากรธรรมชา

ติ (ปาและปาชาย

เลน) ไดรับการ

ฟนฟู

3.3 116,961,200     

กิจกรรมยอยที่ 1 พัฒนาแหลง

เรียนรู เพื่อเขาชมดอกไมที่ใหญ

ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)

กิจกรรมยอยที่ 2 พัฒนาแหลง

เรียนรู เพื่อเขาชมน้ําตกคลอง

เพรา

3,925,000     

กิจกรรมยอยที่ 1 จัดฝกอบรม

ในรูปแบบคายพักแรม ๓ วัน ๒

 คืน โดยมีฐานเรียนรู

กิจกรรมยอยที่ 2 จัดกิจกรรม

ปลูกปา 

กิจกรรมยอยที่ 3 ติดตาม

ประเมินผล และสรุปรายงานผล

การดําเนินงาน

546,800       

 สรางเสนทางเดินศึกษา

ธรรมชาติปาชายเลน

5,400,000     

กศน.ชพ.

โครงการที่ 2 อนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ปองกันการกัดเซาะชายฝง

ทะเลชุมพร
สนง.ทสจ.ชุมพร

กศน.ชพ.

สนง.ทสจ.ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก  1.2 ธนาคาร

ขยะหมูบาน

 - กิจกรรมหลัก  2.1 พัฒนา

พื้นที่ปาตนน้ํา เพื่อเปนแหลง

เรียนรู และสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ

 - กิจกรรมหลัก  2.2 คายติด

ความคิดรักสิ่งแวดลอม

 - กิจกรรมหลัก  2.3 เสนทาง

เดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนา 

และสงเสริมใหเปน แหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมให

นักเรียนแกนนํา ชุมชนและ

ผูเกี่ยวของ เกี่ยวกับการอนุรักษ

และใชประโยชนจากทรัพยากร

พืชอยางยั่งยืน กลวยไมเอื้อง

โมกพรุ และนิเวศวิทยาบึงพรุ

กิจกรรมยอยที่ 2 ศึกษาการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมเอื้อง

โมกพรุใหไดปริมาณมาก

กิจกรรมยอยที่ 3 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ การขยายพันธุ

กลวยไมเอื้องโมกพรุโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กิจกรรมยอยที่ 4 ทําการ

ขยายพันธุและการเก็บรักษา

กลวยไมเอื้องโมกพรุโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบมีสวน

รวมของชุมชน

800,000       

กอสรางอาคารอัดน้ําคลองบาง

ทะลาย

10,000,000   

กิจกรรมยอยที่ 1  กอสราง

เขื่อนปองกันตลิ่ง ม.4 ต.สวี 

อ.สวี 

จ.ความยาว 300 เมตร

กิจกรรมยอยที่ 2 กอสรางเขื่อน

ปองกันตลิ่งคลองสวีหนุม 

(ตอนื่องเขื่อนเดิม) ต.ทาหิน 

อ.สวี  ความยาว 150 เมตร

กิจกรรมยอยที่ 3 กอสรางเขื่อน

ปองกันตลิ่งริมคลองทาแซะ 

ถ.ทาทับทิม ต.ทาขาม อ.ทาแซะ

 ความยาว 150 เมตร

กิจกรรมยอยที่ 4 กอสรางแนว

เขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง

 หมูที่ 6 ตําบลหาดทรายรี 

อําเภอเมืองชุมพร

96,289,400   

สจล.,สนจ.ชพ

ปค.อ.ปะทิว

สนง.โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดฯ

 - กิจกรรมหลัก  2.4 การ

อนุรักษและใชประโยชนจา

กลวยไมเอื้องโมกพรุอยางยั่งยืน

ดวยการมีสวนรวมของชุมชน

 - กิจกรรมหลัก  2.5 อนุรักษ

ฟนฟูแหลงน้ําคลองบางทะลาย 

ม.3 ต. เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.

ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก  2.6 ปองกัน

การกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝง

เพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ประโยชนดานการทองเที่ยว
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

1.3 16 กิจกรรมยอยที่ 1 ปลูกปาตาม

แนวพระราชเสาวนีย สมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมยอยที่ 2 จัดตั้งศูนย

เฉพาะกิจปองกันและคุมครอง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปา

อนุรักษ

กิจกรรมยอยที่ 3 เพาะชํากลา

ไมคุณภาพ รวมปลูกปาลด

ภาวะโลกรอน

กิจกรรมยอยที่ 4 สราง

เครือขายในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม

กิจกรรมยอยที่ 5 ปาชุมชน

กลยุทธที่ 8 จํานวนพื้นที่

ปาเสื่อมโทรม

ไดรับการฟนฟู

ใหมีความ

อุดมสมบูรณ

3.3 15,760,000  

1.4 17 กิจกรรมยอยที่ 1 กอสรางฝาย

ตนน้ําลําธารตามแนว

พระราชดําริ เพื่อฟนฟูพื้นที่

ปาตนน้ํา การฟนฟูพื้นที่ปา

กิจกรรมยอยที่ 2 ปลูกหญา

แฝกเพื่อปองกันภัยธรรมชาติ

ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม 

กิจกรรมยอยที่ 3 สราง

เครือขายในการอนุรักษดิน

และน้ํา พื้นที่ปาตนน้ําตาม

แนวพระราชดําริ 

กิจกรรมยอยที่ 4 สงเสริม

ระบบประปาภูเขาเพื่อการใช

ประโยชนของชุมชน

กลยุทธที่ 8 กอสรางฝาย

ตนน้ําลําธาร  

จํานวน 550 

แหง

3.3 8,725,000    

โครงการที่ 3 สงเสริมการมีสวน

รวมในการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรปาไม เพื่อการ ใช

ประโยชนอยางยั่งยืน

โครงการที่ 4  สรางการมีสวน

รวม ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในการ

พัฒนาพื้นที่ปาตนน้ํา

สนง.ทสจ.ชุมพร

สนง.ทสจ.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

1.5 18 กิจกรรมยอยที่ 1 ปลูกปาชาย

เลน

กิจกรรมยอยที่ 2 จัดทําแหลง

ผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน

กิจกรรมยอยที่ 3 อนุรักษเตา

ทะเล

กิจกรรมยอยที่ 4 ศึกษา และ

ฟนฟูหอยมือเสือ

กิจกรรมยอยที่ 5 บริหาร

จัดการขยะใตทะเล

กิจกรรมที่ 6. สรางเครือขาย

ยาวชนอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

กิจกรรมที่ 7. ฟารมทะเล

ชุมชน อาวทุงคา - สวี

กลยุทธที่ 8 พื้นที่ปาชาย

เลนเพิ่มขึ้น   

จํานวน 250 ไร

3.3 9,236,000    

1.6 19 กิจกรรมยอยที่ 1 ปรับปรุง

แหลงน้ําสําหรับสัตวปา ขนาด

 300 ลบ.ม.

กิจกรรมยอยที่ 2 จัดทําแหลง

อาหารสําหรับสัตวปา (โปรง

เทียม) ขนาด 1x4x0.8 ม.

กิจกรรมยอยที่ 3 ปลูกพืช

อาหารสัตว

กิจกรรมยอยที่ 4 ปลูกกลาไผ

หนามขนาดใหญ

กลยุทธที่ 9 ปรับปรุง

แหลงน้ํา

สําหรับสัตวปา

3.3 8,100,000    

1.7 20 กลยุทธที่ 

10

การผลิตและ

การใชกาซ

ชีวภาพไม

นอยกวา 50 

ครัวเรือน

3.3 12,442,800    

โครงการที่ 5 บริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเล และชายฝง

 เพื่อเพิ่มความมั่นคงทาง

อาหารและสงเสริมการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน

โครงการที่ 6 ปลูกพืชใหชาง 

สรางอาหารใหสัตวปา

โครงการที่ 7 สงเสริมการใช

พลังงานทดแทนในชุมชนและ

ครัวเรือน

สนง.ทสจ.ชุมพร

สนง.ทสจ.ชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

กิจกรรมยอยที่ 1 จัดประชุม/

คณะกรรมการพลังงาน / 

อาสาสมัครพลังงานชุมชน

กิจกรรมยอยที่ 2 สํารวจพื้นที่

และดําเนินการจัดจาง

กิจกรรมยอยที่ 3 ฝกอบรมให

ความรู

กิจกรรมยอยที่ 4 ดําเนินการ

กอสรางระบบ

กิจกรรมยอยที่ 5 สรางองค

ความรูสูชุมชน 

กิจกรรมยอยที่ 6 ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล

5,680,000     

กิจกรรมยอยที่ 1 จัดประชุม/

คณะกรรมการพลังงาน / 

อาสาสมัครพลังงานชุมชน

กิจกรรมยอยที่ 2 สํารวจพื้นที่

และดําเนินการจัดจาง

กิจกรรมยอยที่ 3 ฝกอบรมให

ความรู

กิจกรรมยอยที่ 4 ดําเนินการ

กอสรางระบบ

กิจกรรมยอยที่ 5 สรางองค

ความรูสูชุมชน 

กิจกรรมยอยที่ 6 ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล

6,180,000     

กิจกรรมยอยที่ 1 ประกาศรับ

สมัครและลงพื้นที่สํารวจพื้นที่

และคัดเลือกครัวเรือน ชุมชนที่

เขารวมโครงการ

กิจกรรมยอยที่ 2 จัดฝกอบรม

ใหความรู

กิจกรรมยอยที่ 3 ดําเนินการ

ติดตั้งระบบบอแกส

กิจกรรมยอยที่ 4 สรางองค

ความรูสูชุมชน / ศูนยเรียนรู

ของตําบล

กิจกรรมยอยที่ 5 ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล

582,800       

 - กิจกรรมหลัก 7.1 สงเสริม

และสนับสนุนระบบผลิตพลังงาน

กาซชีวภาพจากมูลสัตว Biogas 

Network

 - กิจกรรมหลัก 7.2 สงเสริม

และสนับสนุนระบบผลิตพลังงาน

ไฟฟาพลังงานน้ํา

 - กิจกรรมหลัก 7.3 สงเสริม

และสนับสนุนการใชแกสชีวภาพ

จากมูลสัตวหรือเศษอาหารระดับ

ครัวเรือน

สนง.พลังงาน

จังหวัดชุมพร

สนง.พลังงาน

จังหวัดชุมพร

สนง.พลังงาน

จังหวัดชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

310,440,000  

130,000,000  

ปองกันน้ําทวมในเขตเมืองชุมพร กลยุทธที่ 8 130,000,000     

180,440,000     

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแม

น้ําทาตะเภา (ระยะที่ 2) 

พรอมงานสะพาน คสล.

กลยุทธที่ 8 ทรัพยากรธรรมชา

ติ (ปาและปาชาย

เลน) ไดรับการ

ฟนฟู

3.3      156,300,000

กอสรางเขื่อนกั้นตลิ่งพัง 

บริเวณริมถนนเพชรเกษม 

ซอย 1

กลยุทธที่ 8 ทรัพยากรธรรมชา

ติ (ปาและปาชาย

เลน) ไดรับการ

ฟนฟู

3.3 8,600,000    

กอสรางเขื่อนกั้นตลิ่งพัง

บริเวณบางยี่โร

กลยุทธที่ 8 ทรัพยากรธรรมชา

ติ (ปาและปาชาย

เลน) ไดรับการ

ฟนฟู

3.3 8,600,000    

บริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน  “จังหวัดสะอาด”

กลยุทธที่ 8 ทรัพยากรธรรมชา

ติ (ปาและปาชาย

เลน) ไดรับการ

ฟนฟู

3.3 940,000      

กลยุทธที่ 7 3.3 6,000,000    

 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 3,000,000     

 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 3,000,000     

9,900,000    

กําจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลเมืองชุมพร

กลยุทธที่ 7 9,900,000      

400,000        

อนุรักษหอยมือเสือ กลยุทธที่ 9 3.3 200,000      

๔. โครงการความรวมมือกับ

ภาคเอกชน (7) (ถามี)

2.1 โครงการของกระทรวงมหาดไทย

2.1.1 โครงการของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง

โครงการปองกันน้ําทวมในเขต

เมืองชุมพร

โครงการที่ 1 กอสรางเขื่อน

ปองกันตลิ่งแมน้ําทาตะเภา 

(ระยะที่ 2)พรอมงานสะพาน 

คสล.

โครงการที่ 2  กอสรางเขื่อนกั้น

ตลิ่งพัง บริเวณริมถนนเพชร

เกษม ซอย 1

โครงการที่ 3 กอสรางเขื่อนกั้น

ตลิ่งพังบริเวณบางยี่โร

โครงการที่ 4 บริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัด

สะอาด”

 - กิจกรรมหลัก 2.1 จัดซื้อ

รถบรรทุกขยะ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาลเมืองชุมพร

2. โครงการของกระทรวง กรม 

(5)

โครงการที่ 1 อนุรักษหอยมือเสือ

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง

เทศบาลเมืองชุมพร

ทม.หลังสวน

ทม.หลังสวน

สนง.สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

จังหวัดฯ

โครงการที่ 5 จัดการขยะมูลฝอย

 - กิจกรรมหลัก 2.2 จัดซื้อ

รถบรรทุกขยะ

ทต.นาชะอัง

เทศบาลเมืองชุมพร

ทต.ทายาง

ศปจ.ชพ.

๓. โครงการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (6)

2.1.2 โครงการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

ปะการังเทียมและจัดทําบาน

ปลา

กลยุทธที่ 9 3.3 200,000      

39,133,000  

1.1 21 กลยุทธที่ 

11

รอยละที่

เพิ่มขึ้นของ

ขีดความสาม

รถและความรู

ของผูเขารวม

โครงการ

1.7 4,000,000    

อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ

คณะกรรมการหมูบาน กํานัน 

ผูใหญบาน   เพื่อรองรับการเขา

สูประชาคมอาเซียน ประจําป 

พ.ศ. 2561

1,000,000     

กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร

สําหรับผูนํา ผูบริหาร หัวหนา

หนวยงานราชการทุกหนวยงาน

กิจกรรมยอยที่ 2 . อบรม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สื่อสารใหกับบุคลากรภาครัฐทุก

หนวยงาน

กิจกรรมยอยที่ 3 จัดการ

ทดสอบความรูภาษาอังกฤษ

ตามกรอบอางอิง CEFR

กิจกรรมยอยที่ 4 ประชุม

ประเมินกิจกรรมในโครงการ

1,000,000     

 จัดฝกอบรมสัมมนา 1,000,000     สนจ.ชพ

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดชุมพร

สพป.ชพ.1

ศปจ.ชพ.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

1.  โครงการของจังหวัด (4)*

โครงการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐแนว

ใหม

 - กิจกรรมหลัก 1.1 อบรม

สัมมนาเพิ่มศักยภาพ

คณะกรรมการหมูบาน กํานัน 

ผูใหญบาน

 - กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนา

ภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรภาครัฐ

 - กิจกรรมหลัก 1.3 เพิ่ม

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

 โครงการที่ 2 ปะการังเทียม

และจัดทําบานปลา
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

กิจกรรมยอยที่ 1 จัดเวที

ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการผาน

การฝกอบรมและเวทีเสวนา 

กิจกรรมยอยที่ 2จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

กิจกรรมยอยที่ 3 จัดเวทีเพื่อ

สรุปแนวทางการการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

กิจกรรมยอยที่ 4 จัดการความรู

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แบบมุงผลสัมฤทธิ์

1,000,000     

1.2 22 กลยุทธที่ 

12

รอยละที่ลดลง

ของจํานวนการ

เกิดเหตุที่

เกี่ยวของกับ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสินของคน

ชุมพร

1.6 25,288,000       

กิจกรรมยอยที่ 1 สํารวจบุคคล/

ผูนําหมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่

ชายแดน ที่จะเปนอาสาสมัคร

ตํารวจตระเวนชายแดน

กิจกรรมยอยที่ 2 ฝกอบรม 

อาสาสมัครฯ

กิจกรรมยอยที่ 3 อาสาสมัคร

ออกภาคปฏิบัติ รวมกับตํารวจ

ตระเวนชายแดน

กิจกรรมยอยที่ 4 จัดใหมี

เครือขายอาสาสมัครตํารวจ

ตระเวนชายแดน ตลอดจนมี

การประชุมหารือเพื่อรวมแกไข

ปญหาเสนอแนะ

24,000,000        

1,288,000     

สจล. + สนจ.ชพ

ตํารวจภูธรจังหวัด

ชุมพร

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดชุมพร

โครงการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปองกันความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของคน

ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 1.4 พัฒนา

ระบบบริหารจัดการแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์

 - กิจกรรมหลัก 2.1 โครงการ

เพิ่มศักยภาพในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมดวย

เทคโนโลยี

 - กิจกรรมหลัก 2.2 พัฒนา

ศักยภาพในการชวยเหลือ

อุบัติเหตุทางถนนดวยรถยนต

สําหรับผูบาดเจ็บติดภายใน 

จังหวัดชุมพร
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

1.3 23 กลยุทธที่ 

13

รอยละ 80 ของ

บุคลากรมี

ความรูความเขา

ในการปฏิบัติ

ราชการ

1.7 5,525,000    

กิจกรรมยอยที่1พัฒนา

ศักยภาพหัวหนาสวนราชการ

กิจกรรมยอยที่ 2 พัฒนา

ศักยภาพผูปฏิบัติงานเรื่อง

รองเรียน รองทุกข

กิจกรรมยอยที่ 3 พัฒนา

ศักยภาพผูนําทองที่ในการสราง

เครือขายการปฏิบัติงาน

รองเรียน รองทุกข

2,500,000     

กิจกรรมยอยที่1 จัดซื้อรถ

เคลื่อนที่เร็ว 4 ประตู  1 คัน

กิจกรรมยอยที่ 2 จางลูกจางวุฒิ

 ป.ตรี 9 คน 

กิจกรรมยอยที่ 3 จัดซื้อ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อ

เครื่องบันทึกเสียง จัดซื้อ

ครุภัณฑสํานักงาน

กิจกรรมยอยที่ 4 จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ  

3,025,000     

1.4 24 กิจกรรมยอยที่ 1 จัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมขามชาติ

อาชญากรรมที่กระทบตอ

นักทองเที่ยวและงาน

อํานวยการเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียน

กิจกรรมยอยที่ 2 จัดหาวัสดุ 

อุปกรณ เครื่องมือสื่อสาร ที่มี

ประสิทธิภาพ ประจําศูนย

ปฏิบัติการ

กลยุทธที่ 

14

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

และ

นักทองเที่ยวที่

ใชบริการ

1.4 3,320,000    

สนจ.ชพ.(ศดธ.)

สนจ.ชพ.(ศดธ.)

สนจ.ชพ.(ศดธ.)

ตํารวจภูธรจังหวัดชุม

โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารภาครัฐและอํานวย

ความเปนธรรมแกประชาชน

โครงการที่ 4 เพิ่มศักยภาพ

ศูนยปฏิบัติการทองเที่ยว 

One Stop Service

กิจกรรมที่ 3.1 การพัฒนา

ศักยภาพทบุคลากรจังหวัดชุมพร

เพิ่ออํานวยความเปนธรรมแก

ประชาชน

กิจกรรมที่ 3.2การอํานวยความ

เปนธรรมและแกไขปญหาความ

เดือดรอน
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

1.5 25 กลยุทธที่ 

15

ประชาชนใน

พื้นที่ชายแดนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสินรอยละ

 100 

1.6 1,000,000    

กิจกรรมยอยที่ 1 สํารวจบุคคล/

ผูนําหมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่

ชายแดน ที่สมัครใจที่จะเปน

อาสาสมัครตํารวจตระเวน

ชายแดน

กิจกรรมยอยที่ 2 จัดฝกอบรม

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

กิจกรรมยอยที่ 3 ออกปฏิบัติ

รวมกับตํารวจตระเวนชายแดน

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

กิจกรรมยอยที่ 4 จัดใหมี

เครือขายอาสาสมัครตํารวจ

ตระเวนชายแดน

200,000       

ฝกอบรมชรบ.เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยหมูบาน

500,000       

เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดนอ.ปะทิว

300,000       

1,200,000    

 ติดตั้งกลองวงจรปด กลยุทธที่ 

12

1,200,000    

225,600      

225,600      

ตรวจสอบปราบปราม  จับกุม

และดําเนินคดีคนตางดาว

ทํางานโดยไมไดรับอนุญาต

กลยุทธที่ 

15

210,000      

กก.ตชด.๔๑

ปค.อ.ปะทิว

ปค.อ.ปะทิว

2.2 โครงการของกระทรวงมหาดไทย

2.1.1 โครงการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด ทต.ทายาง

2.2 โครงการของกระทรวงแรงงาน

2.2.1 โครงการของกรมแรงงาน

สนง.จัดหางาน

จังหวัดฯ

โครงการที่ 1 ตรวจสอบ

ปราบปราม  จับกุมและ

ดําเนินคดีคนตางดาวทํางาน

โดยไมไดรับอนุญาต

 - กิจกรรมหลัก 5.1 การจัด

ระเบียบหมูบาน/ชุมชนตามแนว

ชายแดน

 - กิจกรรมหลัก 5.2 ฝกอบรม 

ชรบ. เพื่อรักษาความปลอดภัย

หมูบาน

 - กิจกรรมหลัก 5.3 เพิ่มประ

เสทิธิภาพอาสาสมัครรักษา

ดินแดน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

โครงการที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการแรงงานตาง

ดาวและหลบหนีเขาเมือง
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ลําดับ

ความ
กิจกรรมยอย กลยุทธ ตัวชี้วัดโครงการ

ความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน

ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)

สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร (2) /

หนวยดําเนินการ (12)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

จัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขอ

อนุญาตทํางาน

กลยุทธที่ 

15

15,600        

1,600,000    

จัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณภัย

ทางทะเล

กลยุทธที่ 

12

600,000      

ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ใน

พื้นที่ อบต.สะพลี

กลยุทธที่ 

12

1,000,000    

26 9,000,000    คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ

สนง.จัดหางาน

จังหวัดฯ

โครงการที่ 2 จัดทําทะเบียนคน

ตางดาวที่ขออนุญาตทํางาน

๓. โครงการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (6)

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย

บรรเทาสาธารณภัยทางทะเล

โครงการที่ 2 ติดตั้งกลองวงจร

ปด CCTV ในพื้นที่ อบต.สะพลี

อบต.สะพลี

อบต.สะพลี



คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

จังหวัดชุมพร 

 

ท่ี กิจกรรม 
ประมาณ

การงบประมาณ 
(บาท) 

1. การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดกับภาคสวนตางๆ 
ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

3,000,000 

2. การจดัประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 500,000 
 

3. การศึกษาเพ่ือพัฒนายุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด 1,500,000 
 

4. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซ่ึงเปนการดําเนินการตามมาตรา 
18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด 
แบบบูรณาการ พ.ศ.2551 
 

500,000 
 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 2,000,000 
 

6. การเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจแกภาคสวนตาง ๆ เพ่ือเขา
มามีสวนรวมในการจัดทําแผน รวมท้ังเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดําเนินการ
ตามแผน 

1,000,000 

7. การติดตามประเมินผล 500,000 
 

 
รวมท้ังส้ิน 

9,000,000 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 9 โครงการ 353,828,400          

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 65,882,900           

 - กิจกรรมหลัก 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวแบบครบวงจรจังหวัดชุมพร 6,390,000              สนง.ปศุสัตวจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจคุณภาพและไดมาตรฐานเพื่อการ

แขงขัน

9,094,600              สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 1.3 สรางมูลคาเพิ่มของสินคาดวยทรัพยสินทางปญญา 2,500,000              สนง.พาณิชยจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 1.4 รวมกลุมอาชีพพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ 100,000                 ที่ทําการปกครองพะโตะ

 - กิจกรรมหลัก 1.5 สงเสริมและสนับสนุนการโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 ม.)

1,510,000              สนง.พลังงานจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 1.6 ระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญจังหวัดชุมพร 46,288,300             สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการแปรรูปสินคาเกษตร 8,448,200             สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาผูประกอบการ OTOP และ SMEs  รุนใหม 900,000                 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 2.2 เพิ่มศักยภาพการแขงขันของกลุมผูประกอบการ SMEs ดวยมาตรฐานสากล 2,880,000              สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา 4,668,200              สนง.สหกรณจังหวัดชุมพร

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการตลาดสินคาเกษตร 12,702,700           สนง.พาณิชยจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 3.1 การสงเสริมตลาดศูนยรวบรวมผลไมภาคใต จังหวัดชุมพร 4,500,000              สนง.พาณิชยจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 3.2 เชื่อมโยงตลาดสินคาที่มีศักยภาพจังหวัดชุมพร 2,000,000              สนง.พาณิชยจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 3.3 เกษตรแฟรและของดีเมืองชุมพร 2,202,700              สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 3.4  ยกระดับผลิตภัณฑ OTOP 4,000,000              สํานักงานพัฒนาชุมชน

4 โครงการพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมใหเกษตรกร 11,646,800           

 - กิจกรรมหลัก 4.1 การพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 

ยางพารา และชาวประมงชายฝงเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในตําบลชุมโค อําเภอปะทิว โดยการมี

สวนรวมของชุมชน

3,800,000              สจล., สนจ.ชพ.

 - กิจกรรมหลัก 4.2 การเรียนรูแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม ผานโครงการฝกอบรม การเลี้ยงหมู

หลุมดินชีวภาพ "จากงานวิจัยสูชุมชนเกษตรพอเพียง"

600,000                 สจล., สนจ.ชพ.

 - กิจกรรมหลัก 4.3 การวิเคราะหตัวอยางดินและใบปาลมน้ํามันเพื่อการวิเคราะหคุณภาพใน

จังหวัดชุมพร

556,800                 สจล., สนจ.ชพ.

 - กิจกรรมหลัก 4.4 การเพิ่มมูลคาโซอุปทานของแพะนมในจังหวัดชุมพร 6,690,000              สจล., สนจ.ชพ.

จัดลําดับความสําคัญ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร

ลําดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดชุมพร ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
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5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 38,894,800           

 - กิจกรรมหลัก 5.1 กอสรางระบบสงน้ําคลองตาหลวงม,ีฝายตารื่น-หวยกง หมูที่ 11 ต.วิสัยเหนือ

 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

              1,265,000 ปค.อําเภอเมืองชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 5.2 กอสรางระบบสงน้ําคลองตาโสภณ-หวยกง  หมูที่ 11  ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร

              1,464,000 ปค.อําเภอเมืองชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 5.3 ขุดสระเก็บน้ําขนาดใหญบริเวณเขาน้ําซับ  หมูที่ 2  ตําบลปากตะโก 4,765,000              ปค.อ.ทุงตะโก

 - กิจกรรมหลัก 5.4 ขุดลอกสระน้ําประปาในพื้นที่อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  หมูที่ 4 ตําบลครน  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

7,000,000              ปค.อ.สวี

 - กิจกรรมหลัก 5.5 พัฒนาแหลงหนองแกะ  ต.ชุมโค  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร 5,000,000              ปค.อ.ปะทิว

 - กิจกรรมหลัก 5.6 ขุดลอกคลองมอง ลําคลองกวาง 20 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร    

หมูที่ 5 ต.นาขา  อ.หลังสวน จ.ชุมพร

1,000,000              ปค.อ.หลังสวน

 - กิจกรรมหลัก 5.7 ขุดลอกรองตโนด-บางทับไขหมูที4่ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 500,000                 ปค.อ.ละแม

 - กิจกรรมหลัก 5.8 ขุดสระน้ําเพื่อแกไขปญหาภัยแลงกลุมน้ําใส หมูที่ 17 ตําบลรับรอ       

อําเภอทาแซะ

462,000                 ปค.อ.ทาแซะ

 - กิจกรรมหลัก 5.9 ขุดสระน้ําเพื่อแกไขปญหาภัยแลง คลองสงวน หมูที่ 3 ตําบลรับรอ       

อําเภอทาแซะ

248,900                 ปค. อ.ทาแซะ

 - กิจกรรมหลัก 5.10  ขุดลอกหนาฝายคลองนาใหญ หมูที่ 6 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ 322,900                 ปค. อ.ทาแซะ

 - กิจกรรมหลัก 5.11 ขุดสระน้ําซอยราชธรรมนูญลาง หมูที่ 9  ต.รับรอ อ.ทาแซะ 246,000                 ปค. อ.ทาแซะ

 - กิจกรรมหลัก 5.12 ขุดลอกสระน้ําหวยจิกคอมา หมูที่ 6  ต.ทุงคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร               1,500,000 ปค.อําเภอเมืองชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 5.13 ขุดลอกสระน้ําพรุทับบอน ม.14 ต.ครน  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 5,000,000              ปค.อ.อําเภอสวี

 - กิจกรรมหลัก 5.14 ขุดลอกหวยวางน้ํา บานน้ําฉา ม.5  ต.ครน  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 1,024,000              ปค.อ.อําเภอสวี

 - กิจกรรมหลัก 5.15 ขุดลอกสระน้ําหวยลึก หมูที่ 9  ต.ทุงคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร               1,664,000 ปค.อําเภอเมืองชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 5.16 ขุดสระเก็บน้ําบานคลองดินแดน หมูที่ 23 ต.รับรอ  อ.ทาแซะ 2,933,000              ปค. อ.ทาแซะ

 - กิจกรรมหลัก 5.17 ขุดลอกคลองโทง บานหาดพริก หมูที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี      

จังหวัดชุมพร

1,100,000              ปค.อ.อําเภอสวี

 - กิจกรรมหลัก 5.18 ขุดลอกคลองโรงงาน หมูที่ 4 ตําบลเขาไชราช  อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1,500,000              ปค.อ.ปะทิว

 - กิจกรรมหลัก 5.19 กอสรางฝายกักเก็บน้ําพรอมขุดลอกคลองหวยหลุด หมูที่ 3 ตําบลทะเล

ทรัพยอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

1,900,000              ปค.อ.ปะทิว

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมพรสูมาตรฐานสากล 18,000,000           

กิจกรรมที่ 6.1  พัฒนาศูนยขอมูลการทองเที่ยว 2,000,000             สจล., สนจ.ชพ.

 - ระบบประชาสัมพันธแบบบูรณาการเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดชุมพร 1,700,000              สจล., สนจ.ชพ.

กลยุทธที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน
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 - พัฒนาศูนยขอมูลและการทองเที่ยว 300,000                 ที่ทําการปกครองพะโตะ

กิจกรรมที่ 6.2  สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดชุมพร 16,000,000           

 - งานเปดโลกทะเลจังหวัดชุมพร 5,300,000              สนจ.ชพ.

 - ยอนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสูอาเซียน 9,500,000              สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

 - สงเสริมการทองเที่ยวชุมชน 1,200,000              สนจ.ชพ, ศปจ.

7 โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัดชุมพร 36,709,000           สนจ. + ศปจ.

 - กิจกรรมหลักที่ 7.1 จัดทําปายบอกทางแหลงทองเที่ยว จังหวัดชุมพร 2,000,000              แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

 - กิจกรรมหลักที่ 7.2 พัฒนาการทองเที่ยงเชิงเกษตรจังหวัดชุมพร 1,400,000              สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลักที่ 7.3 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวสระน้ําปูเจาน้ําผุด หมูที่ 8 ตําบลทุงคา อําเภอ

เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

309,000                 ปค.อ.เมืองชุมพร

 -กิจกรรมหลักที่ 7.4  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขื่อนกั้นทรายปากคลองทาเสม็ด  ต.สะพลี        

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

1,000,000              ปค.อ.ปะทิว

 - กิจกรรมหลักที่ 7.5 พัฒนาทาเรือเกาะพิทักษเพื่อรองรับการทองเที่ยว 30,000,000             สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ

 - กิจกรรมหลักที่ 7.6  พัฒนาแหลงทองเที่ยวสวนสาธารณะบานทะเลงาม หมูที่ 9 ต.สวนแตง อ.

ละแม จ.ชุมพร

2,000,000              ปค.อ.ละแม

8 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรและการทองเที่ยว 156,544,000          

 - กิจกรรมหลัก 8.1 ปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4119 ตอนปากน้ํา

ชุมพร – ปากน้ําชุมพร ระหวาง กม.1+500 – กม.3+700

             30,000,000 แขวงทางหลวงชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 8.2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4119

 ตอนปากคลอง – ปากน้ําชุมพร

             20,000,000 แขวงทางหลวงชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 8.3 ปรับปรุงถนนสาย บ.ขุนกระทิง-บ.ถ้ําสิงห ต.ขุนกระทิง,ถ้ําสิงห              15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 8.4 ปรับปรุงถนนสายเขาสวนทุเรียน-เขานอย ต.นาสัก อ.สวี              16,650,000 แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 8.5 ปรับปรุงถนนสายบ.ปากเลข-บ.ตอตั้ง              15,500,000 แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 8.6 ปรับปรุงถนนสายบ.หนองไซ-บ.ทุงวัวแลน              11,250,000 แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 8.7 ปรับปรุงโครงสรางสะพานที่ชํารุดสะพานขามคลองทรง               5,500,000 แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 8.8 กอสรางขยายสะพานคลองละมุ หมูที่ 10 ต.บางลึก (เชื่อม หมูที่ 8 ต.นากระ

ตาม )  อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

              3,644,000 ปค.อําเภอเมืองชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 8.9 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 4 

ตอนวังครก – เสียบญวณ ที่ กม.485+143

             30,000,000 แขวงทางหลวงชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 8.10 ปรับปรุงถนนสายบานปากน้ําตะโก-บ.หนองไมแกน               9,000,000 แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

9 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดชุมพร 5,000,000             สนง.ทสจ.ชุมพร

กลยุทธที่ 3  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจของจังหวัด
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รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  จํานวน 4 โครงการ 54,379,100              

1 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ 13,428,400              

 - กิจกรรมหลัก 1.1 ปรับปรุง ซอมแซม และเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศูนยเรียนรูศาสตรพระราชาภาย ในโครงการพัฒนา

พื้นที่หนองใหญ

6,730,000                สนง.โยธาธิการฯ,สนจ.ชพ

 - กิจกรรมหลัก 1.2 ขยายผลศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ระดับอําเภอ
4,000,000                ที่ทําการปกครองอําเภอ

ทุกอําเภอ

 - กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง

สัมมาชีพสูชุมชนพึ่งตนเอง
2,198,400                สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ

 - กิจกรรมหลัก 1.4 สรางความเขมแข็งของประชาชนตามแนว

ประชารัฐ
500,000                   พช.,ศปจ.,บ.ประชารัฐ

,สนจ.ชพ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร 11,668,400              

 - กิจกรรมหลัก 2.1  ชุมพรนครแหงการอาน 2,000,000                กศน.

 - กิจกรรมหลัก 2.2  เยาวชนรักบานเกิด 1,668,400                กศน.

 - กิจกรรมหลัก 2.3  พัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารจากสถานศึกษาสู

ชุมชน (Chumphon Speak Up Project 2017)
4,800,000                สพป.  ชพ.1 ,ศธ.จ.

 - กิจกรรมหลัก 2.4 สงเสริมโครงงานอาชีพแบบยั่งยืน "เด็กชุมพร 

คิดดี   ทําได
3,200,000                สพป.  ชพ.1,ศธ.จ.

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานศิลปะ วัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตร จังหวัดชุมพร
1,765,000               

กลยุทธที่ 4 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 5. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมใหมีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

จัดลําดับความสําคัญ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดชุมพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

 - กิจกรรมหลัก 3.1 จัดทําหนังสือ วัฒนธรรมพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรพัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณ และภูมิ

ปญญาจังหวัดชุมพร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑

880,000                   สนง.วัฒธนธรรมจังหวัด

ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 3.2 โครงการสืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผนดินชุมพร  

      เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย ๒ เมษายน
885,000                   สนง.วัฒธนธรรมจังหวัด

ชุมพร

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร 27,517,300              

 - กิจกรรมหลัก 4.1  ถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาผูสูงอายุ

เพื่อจัดการตนเองดานสุขภาพในจังหวัดชุมพร
1,250,000                สจล., สนจ.ชพ.

 - กิจกรรมหลัก 4.2 เพิ่มศักยภาพการปองกันอุบัติภัยจากสารเคมี

ทางการเกษตร
1,096,000                สนง.เกษตรจังหวัด,สสจ.

 - กิจกรรมหลัก 4.3 สงเสริมการจัดการสุขภาพดวยภูมิปญญา

ทองถิ่นเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (สรางอาคาร สถานที่

ผลิตยาสมุนไพร รพ.ทาแซะ)

19,446,300               สสจ. ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 4.4 พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวยทุก

ชวงวัย
1,425,000                สนง.พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยฯ

 - กิจกรรมหลัก 4.5 จัดการเรียนการสอนแกผูสูงอายุ จังหวัดชุมพร 4,300,000                สจล., สนจ.ชพ.

กลยุทธที่ 6. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
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รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 7 โครงการ 172,096,600           

1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ชุมชนทองถิ่น

871,600

 - กิจกรรมหลัก 1.1 ศูนยจัดการขยะอินทรียในระดับครัวเรือน ชุมชน 

และวัสดุที่เหลือใชทางการเกษตรโดยไสเดือนดิน

450,000                  มหาวิทยาลัยแมโจ

 - กิจกรรมหลัก 1.2 ธนาคารขยะหมูบาน 421,600                  กศน.ชพ.

2 โครงการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงทะเลชุมพร

116,961,200           

 - กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาพื้นที่ปาตนน้ํา เพื่อเปนแหลงเรียนรู และ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

3,925,000               สนง.ทสจ.ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก  2.2 คายติดความคิดรักสิ่งแวดลอม 546,800                  กศน.ชพ.

 - กิจกรรมหลัก 2.3 เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนา และ

สงเสริมใหเปน แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

5,400,000               สนง.ทสจ.ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก  2.4 การอนุรักษและใชประโยชนจากลวยไมเอื้องโมก

พรุอยางยั่งยืนดวยการมีสวนรวมของชุมชน

800,000                  สจล.,สนจ.ชพ

 - กิจกรรมหลัก  2.5 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําคลองบางทะลาย ม.3       

     ต. เขาไชยราช   อ.ปะทิว จ.ชุมพร

10,000,000              ปค.อ.ปะทิว

 - กิจกรรมหลัก 2.6 ปองกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝงเพื่อการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและประโยชนดานการทองเที่ยว

96,289,400              สนง.โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดชุมพร

    - กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร                 

 ความยาว 300 เมตร

33,000,000              

    - กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งคลองสวีหนุม (ตอนื่องเขื่อนเดิม) ต.ทา

หิน อ.สวี จ.ชุมพร ความยาว 150 เมตร

17,000,000              

ยุทธศาสตรที่  3 :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธที่ 8. ปองกัน สงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยางสมดุล

กลยุทธที่ 7 พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

จัดลําดับความสําคัญ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดชุมพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

   - กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมคลองทาแซะ ถ.ทาทับทิม ต.ทาขาม 

อ.ทาแซะ จ.ชุมพร ความยาว 150 เมตร

16,500,000              

   - กอสรางแนวเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง หมูที่ 6 ตําบลหาด

ทรายรี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

29,789,400              

3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปา

ไม เพื่อการ ใชประโยชนอยางยั่งยืน

15,760,000             สนง.ทสจ.ชุมพร

4 โครงการสรางการมีสวนรวม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ในการพัฒนาพื้นที่ปาตนน้ํา

8,725,000              สนง.ทสจ.ชุมพร

5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝง เพื่อเพิ่ม

ความมั่นคงทางอาหารและสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

9,236,000              สนง.ทสจ.ชุมพร

6 โครงการปลูกพืชใหชาง สรางอาหารใหสัตวปา 8,100,000              สนง.ทสจ.ชุมพร

7 โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน 12,442,800             

 - กิจกรรมหลัก 7.1  สงเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานกาซ

ชีวภาพจากมูลสัตว Biogas Network

5,680,000               สนง.พลังงานจังหวัด

ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 7.2 สงเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานไฟฟา

พลังงานน้ํา

6,180,000               สนง.พลังงานจังหวัด

ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 7.3 สงเสริมและสนับสนุนการใชแกสชีวภาพจากมูล

สัตวหรือเศษอาหารระดับครัวเรือน

582,800                  สนง.พลังงานจังหวัด

ชุมพร

กลยุทธที่ 10. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

กลยุทธที่ 9. พัฒนาเครือขายอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 5 โครงการ 39,133,000           

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 4,000,000             

 - กิจกรรมหลัก 1.1 อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมูบาน กํานัน 

ผูใหญบาน

1,000,000              ที่ทําการปกครองจังหวัด

ชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 1,000,000              สพป.ชพ.1,ศธ.จ.

 - กิจกรรมหลัก 1.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 1,000,000              สนจ.ชพ.

 - กิจกรรมหลัก 1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 1,000,000              สจล. + สนจ.ชพ.

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน      

 ของคนชุมพร

25,288,000           

 - กิจกรรมหลัก 2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพในการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมดวยเทคโนโลยี

24,000,000            ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร

 - กิจกรรมหลัก 2.2 พัฒนาศักยภาพในการชวยเหลืออุบัติเหตุทางถนนดวยรถยนต

สําหรับผูบาดเจ็บติดภายใน จังหวัดชุมพร

1,288,000              สนง.สาธารณสุขจังหวัด

ชุมพร

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและอํานวยความเปนธรรมแก

ประชาชน

5,525,000             สนจ.,ศดธ.

 - กิจกรรมหลัก 3.1 การพัฒนาศักยภาพทบุคลากรจังหวัดชุมพรเพิ่ออํานวยความเปน

ธรรมแกประชาชน

2,500,000              สนจ.ชพ.,ศดธ

 - กิจกรรมหลัก 3.2 การอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอน 3,025,000              สนจ.ชพ,ศดธ.

4 โครงการที่ เพิ่มศักยภาพศูนยปฏิบัติการทองเที่ยว One Stop Service 3,320,000             ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร

ตชด.

กลยุทธที่ 14 เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามขามชาติ

กลยุทธที่ 15 พัฒนาระบบควบคุมแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมืองอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่  4 :เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

จัดลําดับความสําคัญ

กลยุทธที่ 13 พัฒนาระบบการอํานวยความเปนธรรมของจังหวัด

กลยุทธที่ 12 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือขายความรวมมือแบบประชารัฐ

ลําดับที่ ชื่อโครงการ แหลงงบประมาณ หนวยงาน

กลยุทธที่ 11  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดชุมพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมือง 1,000,000             

 - กิจกรรมหลัก 5.1 การจัดระเบียบหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน 200,000                กก.ตชด.๔๑

 - กิจกรรมหลัก 5.2 ฝกอบรม ชรบ. เพื่อรักษาความปลอดภัยหมูบาน 500,000                ปค.อ.ปะทิว

 - กิจกรรมหลัก 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 300,000                ปค.อ.ปะทิว

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000             

รวมทั�งสิ�น 26 โครงการ 628,437,100         



83 
 
แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.1 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลักท่ี 1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวแบบครบวงจรจังหวัดชุมพร วงเงิน 6,390,000 บาท 
กิจกรรมยอยท่ี 1.1.1 การตลาดกลางปศุสัตวเพ่ือการผลิตปศุสัตวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขมแข็ง 
กิจกรรมยอยท่ี 1.1.2 รถบริการปศุสัตวเคลื่อนท่ี 
กิจกรรมยอยท่ี 1.1.3 การสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อพันธุดีครบวงจรแบบมีสวนรวม 
จังหวัดชุมพร 
กิจกรรมยอยท่ี 1.1.4 การสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะครบวงจรแบบมีสวนรวมจังหวัดชุมพร 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ :  
ผูรับผิดชอบ : นายชุมพล  ทองรอด  ตําแหนง ปศุสัตวจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท 077 – 51.211614 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.1.1 
ช่ือกิจกรรมยอยท่ี 1.1.1 :  โครงการตลาดกลางปศุสัตวเพ่ือการผลิตปศุสัตวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขมแข็ง 
วงเงิน 3,000,000  บาท 
หนวยงานดําเนินการ :  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายชุมพล  ทองรอด ตําแหนงปศุสัตวจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท   077 – 51.211614 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

จังหวัดชุมพร ทําอาชีพดานเกษตรกรรมเปนหลัก มีท้ัง ทํานา ทําสวนผลไม เลี้ยงสัตว และการประมง  
ปจจุบันจังหวัดชุมพรเปนเมืองท่ีมุงเนนดานการทองเท่ียว เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจใหกับจังหวัด ตามวิสัยทัศ 
“ชุมพรเมืองนาอยู บนพ้ืนฐานการเกษตรกรรมและการทองเท่ียวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝงทะเล” จึง 
เกิดการพัฒนาและขยายตัวของชุมชน ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทําการเกษตรไปเปนท่ีอยูอาศัยของประชาชน ทําให
พ้ืนท่ีทําการเกษตรลดนอยลง  ดังนั้นอาชีพเกษตรกรรมดานปศุสัตวจึงตองมีการพัฒนาดานการผลิตและการ
จําหนายสินคาปศุสัตว อยางครบวงจร 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร ไดนําเสนอโครงการสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ และ 
แพะ ครบวงจรแบบมีสวนรวม เพ่ือดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ป 2561 และพิจารณาแลวเห็นวา 
เม่ือมีการพัฒนาและผลิตสินคาปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ พรอมตอการแขงขันในตลาดไดสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการฯ จึงจัดทําโครงการตลาดกลางปศุสัตวเพ่ือการผลิตปศุสัตวและขับเคล่ือนเศรษฐกิจเขมแข็งเพ่ือ
รองรับการดําเนินการตามโครงการดังกลาวขางตน และ เพ่ือสรางความเขมแข็งดานการผลิตและดานการตลาด
ปศุสัตวใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพปศุสัตวอยางยั่งยืนตลอดไป 
 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  
๑. สรางตลาดกลางปศุสัตวรองรับการผลิตและจําหนายสินคาปศุสัตวโดยการจัดซ้ือคอกเหล็กกักสัตว

แบบถอดประกอบได จํานวน 2 ชุดสําหรับการติดตั้งคอกควบคุมสัตว ณ ตลาดกลางปศุสัตว 
๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดานปศุสัตวใหเขมแข็งเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพปศุสัตวอยางยั่งยืนโดย

การรวมกลุมเกษตรกรเพ่ิมความสามารถดานการผลิตสินคาปศุสัตวคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพดานการตอรอง
ราคาสินคาปศุสัตวท่ีเปนธรรมระหวางผูประกอบการคาสัตวกับเกษตรกร 

๓. สรางชองทางใหมในการเสนอขายสินคาปศุสัตวระหวางเกษตรกรกับผูประกอบการคาสินคาปศุสัตว 
ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

  ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงขอเดียว) 
 การบริหารจัดการน้ํา  สิ่งแวดลอม  การเกษตร  โครงสรางพ้ืนฐาน  
 ดานความม่ันคง   สาธารณสุข  การศึกษา  บริการสังคม  
 ทองเท่ียว   การคาการลงทุน 
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(2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร (เลือกเพียงขอเดียว) 
 

 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางครบวงจร 

 การผลิตสินคาเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและการตลาด 

 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานความม่ันคง 

(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงขอเดียว) 
 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาดานสังคม  ดานการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการดานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ดานการรักษาความม่ันคงและความสงบ 

(2.4) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม 

(2.5)ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

 (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4  ป เริ่มตนป  2561 สิ้นสุด ป 2564  
(2.7) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีสามารถจัดตั้งตลาดกลางปศุสัตว ในพ้ืนท่ี 4 

อําเภอของจังหวัดชุมพรตอนบน 1 แหง และในพ้ืนท่ี 4 อําเภอของจังหวัดชุมพรตอนลาง 1 แหง 
 

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(3.1) กลุมเปาหมาย : กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว รวมถึง กลุมเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ ท่ี

สนใจเลี้ยงสัตวสําหรับผลิตลูกและขุนจําหนาย และกลุมเกษตรกรท่ีสนใจผลิตสัตวคุณภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูบริโภค ผูประกอบการดานการตลาด ผลิตภัณฑรานอาหาร โรงแรมท่ีใช

วัตถุดิบเนื้อสัตว ไข คุณภาพดี ผูประกอบการดานทองเท่ียว  ฯลฯ 
 
(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) คาเปาหมายโครงการ(ผลผลิต) 
 ตัวช้ีวัด หนวยนับ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1.จํานวนตลาดกลางปศุสัตวท่ีไดรับการจัดตั้ง 
2. รอยละของความสําเร็จดานการจําหนายสินคา
ปศุสัตวคุณภาพ ณ ตลาดกลางปศุสัตว 
 
 

2 แหง 
รอยละ  

 
 

2 
50 

 
70 

 
80 

 
85 

* ขอมูล ณ เดือน สิงหาคม 2559 
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(4.2) ผลลัพธ  
  1. เกิดตลาดกลางสินคาปศุสัตว จํานวน 2 แหง ท่ีสามารถรองรับผลผลิตสินคาปศุสัตวของ
เกษตรกรสําหรับการจําหนายใหกับผูประกอบการสินคาปศุสัตวอยางครบวงจร 
  2. เสริมสรางอาชีพการผลิตสินคาปศุสัตวใหเกษตรกรเพ่ือเปนกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
การผลิตสินคาปศุสัตวตามความตองการของตลาด และพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชมุพรอยางยั่งยืน 
  3. สรางความเชื่อม่ันในตัวสินคาใหกับผูบริโภค 
  4. กอใหเกิดการสรางโอกาสในการผลิต หรือ แปรรูป และสงออกสินคามาตรฐานสากลสู
สมาชิกกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดอ่ืน AEC และหรือตางประเทศ 
         (4.3) ผลกระทบ  
 เชิงบวก : 
 1. สรางความม่ันใจและไววางใจดานสินคาอาหารปศุสัตวคุณภาพปลอดภัยแกผูบริโภคใน
จังหวัด ในประเทศและนักทองเท่ียวนานาชาติท่ีเดินทางมาเยี่ยมเยือนและกอใหเกิดการสรางโอกาสในการผลิต 
หรือ แปรรูป และสงออกสินคามาตรฐานสากลสูสมาชิกกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดอ่ืนAEC และหรือตางประเทศ 
 2. เปนการเชื่อมโยงอาชีพผลิตสินคาเกษตรอาหารปลอดภัยตลอดหวงโซอุปทานในพ้ืนท่ีกับ
กลุมธุรกิจทองเท่ียวในและตางพ้ืนท่ี 
 เชิงลบ : ไมมี 
 
(5) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 จัดตั้งตลาดกลางปศุสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
ดําเนินการจัดตั้งตลาดกลางปศุสัตวเพ่ือการผลิตปศุสัตวและขับเคล่ือนเศรษฐกิจเขมแข็ง

โดยจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสรางเปนตลาดกลางปศุสัตวฯ เปนแบบคอกเหล็กถอดประกอบได (Knock Down) 
จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย 

1. ชุดประกอบเปนคอกบังคับเพ่ือจําหนายโค กระบือ แพะ/แกะ ขนาดไมนอยกวา 
30x30เมตร จํานวน 2 คอก 

2. ชุดสะพานสําหรับข้ึนลงสัตวแบบลาดเอียง จํานวน 2 ชุด 
3. ชุดซองบังคับสัตวพรอมเครื่องชั่งดิจิตอล  จํานวน 2 ชุด 
4. สมอดินและสมออากาศคอกเหล็ก  จํานวน 2 ชุด 
5. ชุดประกอบเวทีประมูล/จัดกิจกรรม  ขนาด 4x8 เมตร สูงไมนอยกวา 0.8 เมตร 

พรอมหลังคาผาใบ สูงไมนอยกวา 2.5 เมตร จํานวน 2 ชุด 
 

 กิจกรรมท่ี 2. การดําเนินการตลาดกลางปศุสัตว  
          1.แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดกลางปศุสัตวเพ่ือการผลิตปศุสัตวและ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขมแข็งเพ่ือรวมประชุมหารือพิจารณากําหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯอยาง
ตอเนื่อง 3 เดือน/ ครั้ง รวม 5 ครั้ง 
 2. จางผูปฏิบัติงานใหราชการ คือ ผูมีความรูดานการตลาดระดับปริญญาตรีท่ีมีประสบการณ
ดานการคาสัตว และสินคาปศุสัตวเปนผูจัดการจํานวน 1 ราย และจางผูชวยผูจัดการตลาด จํานวน 2 ราย 
เปนผูดําเนินการในกิจกรรมประชาสัมพันธ เชิญชวนผูท่ีตองการเสนอขายสินคาปศุสัตวในรูปแบบการประมูล  
การตกลงราคา หรือแนวทางอ่ืนๆท่ีสามารถยกระดับราคาสินคาปศุสัตวใหเพ่ิมข้ึนและหรือเกิดความเปนธรรม
ระหวางเกษตรกรกับผูประกอบการคาสินคาปศุสัตวหรือผูตองการสินคาปศุสัตว โดยมอบหมายใหจัดตลาด
กลางปศุสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรตอนบน(อําเภอปะทิวหรืออําเภอทาแซะ) ในชวงสัปดาห ท่ี 1 - 2  
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ของเดือนๆละ 1 ครั้ง และจัดตลาดกลางปศุสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรตอนลาง(อําเภอหลังสวน)ในชวงสัปดาหท่ี  
3 - 4  ของเดือนๆละ 1 ครั้ง ผูจัดการตลาดและผูชวย ดําเนินการ ดังนี้ 
  1) ประชาสัมพันธโครงการฯ สมัครและข้ึนทะเบียนผูประกอบการคาสัตว เกษตรกร
ท่ีประสงคคาสัตวกับตลาดกลาง 

2) ดําเนินการเปดตลาดกลางปศุสัตว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดจัดตลาดกลางฯท่ีกําหนด      
เปนประจําทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง  

3) สรุปผลการดําเนินโครงการปญหาและอุปสรรครายงานคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการตลาดกลางปศุสัตวเพ่ือการผลิตปศุสัตวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขมแข็งจังหวัดชุมพรทุกเดือน 

 
(6) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง   จางเหมา 

 
(7) วงเงินของโครงการ        หนวย : บาท 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2561 3.000,000  3.000,000 
2562 500,000  500,000 
2563 500,000  500,000 
2564 500,000  500,000 

รวมท้ังส้ิน 4,500,000  4,500,000 

 
(8) วงเงินของโครงการจาํแนกตามงบรายจาย        
          หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

     รวมท้ังส้ิน 3,000,000  
งบดําเนินงาน 500,000  
      - คาตอบแทน   
      - คาใชสอย 472,000  
      - คาวัสดุ   
      - คาสาธารณูปโภค 28,000  
งบลงทุน 2,500,000  
      - คาครุภัณฑ 2,500,000  
      - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจายอ่ืน   
  
(9) ความพรอมของโครงการ 

(9.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันที 
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  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว 
อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา /อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
 ไมมี 

(9.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
  ๏ บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด   บางสวน   ไมมีประสบการณ 

๏ เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
  สูงมีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(9.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไมพิจารณา 

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

(9.6) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  
 ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารงุรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ  
ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดรวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร และหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ

อาทิ หอการคาจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สภาเกษตรกรชุมพร รวมถึงสํานักงานจังหวัดชุมพร และ
คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดชุมพร รวมบูรณาการ เพ่ือสนับสนุน ขับเคลื่อนการ
ดําเนินการตามโครงการฯใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน    
     
(11) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต
สินคาเกษตร 

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว
แบบครบวงจรจังหวัดชุมพร 
กิจกรรมยอยท่ี 1การตลาดกลางปศุสัตวเพ่ือการ
ผลิตปศุสัตวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขมแข็ง 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
 
 
  (2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
 
 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
(1) คาไฟฟา 
 
 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
  (1.1) ครุภัณฑการเกษตร 
         (ระบุรายการ) 
 

  
 
 
 
 
 

3,000,000 
 

600,000 
600,000 
482,000 
432,000 

 
 

50,000 
 
 

94,000 
94,000 
24,000 
24,000 

 
 

2,400,000 
2,400,000 

 
 

2,400,000 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จางผูปฏิบัติงานใหราชการ(ผูจัดการตลาด
และผูชวยผูจัดการตลาด) จํานวน 12 
เดือน 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ตลาดกลางปศุสัตวเพ่ือการผลิตปศุสัตว
และขับเคลือ่นเศรษฐกิจเขมแข็ง 
 
ประชาสัมพันธโครงการฯ 
 
คาไฟฟาและคาใชจายอ่ืนๆในการ
ดําเนินการตลาดกลางปศุสัตว 
 
 
 
 
 
จัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสรางเปนตลาดกลาง 
ปศุสัตวฯ 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.1.2 
ช่ือกิจกรรมยอยท่ี 1.1.2 : รถบริการปศุสัตวเคลื่อนท่ี  วงเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท 
หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายชุมพล  บุญรอด ตําแหนงปศุสัตวจังหวัดชุมพร  สถานท่ีติดตอสํานักงานปศุสัตว 
จังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท   077 – 511614, 077-511511 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพรเปนสวนราชการในจังหวัดท่ีมีนายสัตวแพทย สัตวแพทย  
และสัตวบาล มีศักยภาพและประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการเลี้ยงดูสัตว การสุขาภิบาล   
เวชกรรมปองกัน การรักษาพยาบาลสัตวโดยตรง และงานท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓5 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว      
พ.ศ.  ๒๕๕๘  พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕57 และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว พ.ศ. ๒๕58 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมท้ังติดตามดูแล ใหคําแนะนํา ดานการเลี้ยงสัตวใหนักเรียน การดูแลสัตว
เบื้องตนแกโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ จึงมีภารกิจท่ี
เก่ียวของ ดังนี้ 

๑. ดําเนินการตรวจสถานประกอบการและการบังคับใชกฎหมาย ตาม พรบ. ท่ีเก่ียวของกับ
ปศุสัตวท้ังหมด 

๒. ใหการรักษาพยาบาลสัตว การปองกันโรคระบาดในสัตว ดูแลเรื่องสวัสดิภาพสัตวท้ังสัตว
เลี้ยงท่ีเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีอยูในภาคปศุสัตวสัตวเลี้ยงท่ัวไป และเปนหนวยงานสนับสนุนในการดูแลรักษาสัตว
ปาในพ้ืนท่ี 

๓. เปนหนวยงานแกนกลางในการดําเนินงานในดานควบคุมโรคพิษสุนัขบาในสัตว โดยอาศัย 
พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบาโดยมีเปาหมายสําคัญ สรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบาในจังหวัดชุมพรใหคลอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีของจังหวัดชุมพร โดยมีแนวทางหลักในการดําเนินการภายในจังหวัด ไดแก ควบคุมจํานวนสุนัขซ่ึงเปน
พาหะสําคัญโรคพิษสุนัขบาใหอยูในจํานวนท่ีเหมาะสม โดยการทําหมัน ใหแกสุนัขจรจัดและสุนัขบาน เพ่ิม
ความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาใหได  ๗๐ เปอรเซ็น ท้ังสุนัขจรจัดและสุนัขบานรวมท้ังดําเนินการ
สํารวจและข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว  ทํางานโดยการประสานงานรวมกับหนวยงานตางๆ เชน เทศบาล  
อ.บ.ต. และชุมชนภายในจังหวัด 

๔. เปนหนวยงานท่ีไดรับมอบภาระดานการใหความชวยเหลือแกสัตว และสาธารณชน
ประสพภัยเก่ียวกับสัตว อาทิ สัตวจรจัด สัตวดอยโอกาส บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ถูกทํารายทารุณ ถูกกักขัง และ
จากภัยธรรมชาติ หรือ สัตวดุรายท่ีออกมากอเหตุความวุนวาย สัตวกอเหตุเดือดรอนรําคาญ โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพ
สัตวและความปลอดภัยของสาธารณชนเปนหลัก รวมท้ังเปนหนวยงานสนับสนุนท่ีตองใหความชวยเหลือใน 
การชวยชีวิตสัตวปา  และรักษาพยาบาลสัตวปา ในพ้ืนท่ีปา หรือทุรกันดาร การคมนาคมไมสะดวก 

๕. ตรวจสอบเฝาระวังโรคและดําเนินการแกไขปองกันการแพรของโรคระบาดท่ีสําคัญ ท้ังใน
สัตวเลี้ยง  สัตวเศรษฐกิจรวมท้ังใหการรักษาพยาบาลสัตวท่ีเกิดโรคระบาด 

๖. เพ่ือการตรวจติดตามดานสุขภาพสัตวใหการรูดานการเลี้ยงสัตวการดูแลสัตวเบื้องตนแก 
โรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ จํานวน 8 โรงเรียน 
 



91 
 

(๑.๒) สภาพปญหา ความตองการ : ปจจุบันเกิดปญหาการรองเรียนและขอความชวยเหลือจาก
ประชาชน ท่ีเก่ียวของกับสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรมีมากข้ึน  อาทิ สัตวจรจัดท่ีมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ  
สัตวดอยโอกาส  สัตวท่ีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ถูกทํารายทารุณ ถูกกักขัง  และจากภัยธรรมชาติหรือสัตวท่ีกอเหตุความ
เดือดรอนรําคาญ สัตวดุราย หรือหลุดออกมากอความวุนวาย รวมถึงสัตวปาท่ีปวยอยูในถ่ินทุรกันดารท่ีเจ็บปวย
อยูเปนประจํา โรคระบาดในปศุสัตวท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกป ซ่ึงสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี การ
รองเรียนเก่ียวกับการกระทําผิดเก่ียวกับ พรบ. กฎหมายวาดวยการปศุสัตว  โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร
ไดรับการรองขอใหชวยแกไขปญหาโดยเรงดวนอยางตอเนื่อง  และ  มีจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แตเนื่องจากความ
พรอมดานการใหความชวยเหลือในแกไขปญหาดังกลาวมีขอจํากัด ไมสามารถเขาไปแกไขปญหาไดทันทวงที
และในทุกพ้ืนท่ี เนื่องจากไมมียานพาหนะพรอมอุปกรณทางการแพทย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ท่ีใหความ
เหลือชีวิตสัตว และรักษาพยาบาลสัตว  จึงจัดทําโครงการรถสัตวแพทยเคลื่อนท่ีเพ่ือใชปฏิบัติงาน ใหความ
ชวยเหลือแกประชาชนและสัตวไดทันทวงทีในทุกพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
 

(๑.๓) ความเรงดวน : เพ่ือแกไขปญหาเรื่องการชวยเหลือชีวิตสัตว  ชวยเหลือบรรเทาสาธารณะภัยท่ี
เก่ียวกับสัตวและชวยเหลือสัตวท่ีเกิดจากภัยพิบัติ ดานการปองกันและแกไขปญหาโรคระบาดสัตว ดานการรองเรียน
เก่ียวกับสัตวไดอยางทันทวงที และปญหาการรองเรียนเก่ียวกับการกระทําผิด ตาม พรบ. กฎหมายดานการปศุสัตว 
 
๒. ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

   (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
 1.  เพ่ือชวยเหลือและรักษาพยาบาลสัตวดอยโอกาส สัตวจรจัด ท่ีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
และแกไขปญหาสัตวท่ีกอเหตุเดือดรอนรําคาญ สัตวดุราย หรือหลุดออกมากอความวุนวาย รวมถึงการ
รักษาพยาบาลสัตวปาท่ีเจ็บปวย และใหการรักษาพยาบาลสัตวเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 2. ใชเปนรถบริการเคลื่อนท่ี ในการทําหมัน และฉีดวัคซินปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหแกสุนัข 
แมว จรจัด เพ่ือลดการแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบา และลดจํานวนสุนัข และแมวจรจัด 
 3. ชวยเหลือบรรเทาสาธารณะภัยท่ีเก่ียวกับสัตวและชวยเหลือสัตวท่ีประสบภัยพิบัติ 
 4. ใชเปนรถตรวจการดานปศุสัตวและการกระทําผิด  พรบ. กฎหมายดานการปศุสัตว 
 5. เพ่ือการตรวจติดตามดานสุขภาพสัตว ใหความรูดานการเลี้ยงสัตว การดูแลสัตวเบื้องตน 
แกโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ จํานวน 8 โรงเรียน 
 

 ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงขอเดียว) 
 การบริหารจัดการน้ํา  สิ่งแวดลอม การเกษตร  โครงสรางพ้ืนฐาน 
 ดานความม่ันคง   สาธารณสุข  การศึกษา  บริการสังคม  
 ทองเท่ียว  การคาการลงทุน 

(2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร (เลือกเพียงขอเดียว) 
 

 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางครบวงจร 

 การผลิตสินคาเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและการตลาด 

 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
ดานความม่ันคง 
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(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงขอเดียว) 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคม ดานการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการดานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานการรักษาความม่ันคงและความสงบ 

(2.4) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม 

(2.5) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ทําทุกป ไมมีสิ้นสุดโครงการ  
(2.7) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ดําเนินการในทุกพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

 
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

(3.1) กลุมเปาหมาย : ประชาชนในจังหวัดชุมพรท่ีรองขอใหดําเนินการชวยเหลือ 
(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนท่ัวไปผูประกอบการดานทองเท่ียว  ฯลฯ 

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) คาเปาหมายโครงการ (ผลผลิต) 
 

 ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผนการปฏิบัติงาน 
1. การชวยเหลือและรักษาพยาบาลสัตวดอยโอกาส สัตวจร
จัด ท่ีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และแกไขปญหาสัตวท่ีกอเหตุ
เดือดรอนรําคาญ สัตวดุราย หรือหลุดออกมากอความวุนวาย 
รวมถึงการรักษาพยาบาลสัตวปาท่ีเจ็บปวย และใหการ
รักษาพยาบาลสัตวเศรษฐกิจของเกษตรกร 

ครั้ง 
 

ปฏิบัติงานทุกครั้งเม่ือมีการรองขอ
ความชวยเหลือหรือแจงเหตุจาก
ประชาชน 
โดยไมมีสิ้นสุดโครงการ 

2. การทําหมัน และฉีดวัคซินปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหแก
สุนัข แมว จรจัด ในวัด โรงเรยีน สถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ี
ราชการ และชุมชน  

ตัว 
 

ทําหมัน อยางนอยปละ 1,000 ตัว 
ฉีดวัคซินพิษสุนัขบา อยางนอยปละ 
10,000  ตวัโดยไมมีสิ้นสุดโครงการ 

3. การดําเนินการตามการบังคับใชกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.  ๒๕๕๘  
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ.  ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒5  รวมท้ัง
พระราชบัญญัติพิษสุนัขบา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติ
ปองกันการทารุณสัตว และจัดสวัสดิภาพสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ราย เม่ือมีการรองเรียนหรือพบการกระทํา
ผิดเก่ียวกับการกระทําผิดตาม พรบ. 
ตาง ๆ ทุก พรบ. 
โดยไมมีสิ้นสุดโครงการ 

4. เพ่ือการตรวจติดตามดานสุขภาพสัตว ใหความรูดานการ
เลี้ยงสัตว การดูแลสัตวเบื้องตน แกโรงเรียนตามโครงการ
พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ 
จํานวน 8 โรงเรียน 

โรงเรียน/
ครั้ง 

8 โรงเรียน/16ครั้ง/ป 
โดยไมมีสิ้นสุดโครงการ 
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(4.2) ผลลัพธ  
   1. แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
  ๒. ลดจํานวนสัตวจรจัดในพ้ืนท่ี อันเปนตนเหตุของการแพรระบาดโรคพิษสุนัขบา 
  3. ชวยเหลือชีวิตสัตวท่ีเกิดจากการเจ็บปวย เกิดโรคระบาดสัตว หรือสัตวท่ีประสบภัยบัติ 
 4. สรางความพึงพอใจและความปลอดภัยในสังคม 

(4.3) ผลกระทบ  
 เชิงบวก : 1. จังหวัดชุมพรเปนพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนับบา เพ่ือสรางความม่ันใจและไววางใจ
ใหประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร  รวมท้ังนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเยี่ยมเยือน 
    2. การชวยเหลือและชวยชวีิตสัตวปาท่ีเกิดจากการเจ็บปวย เปนสวนหนึ่งของการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 เชิงลบ : ไมมี 
 
(5) แนวทางการดําเนินงาน 

 1.  แตงตั้งชุดทํางานเฉพาะกิจ เพ่ือเปนหนวยเคลื่อนท่ีเร็วในการรักษาพยาบาลสัตว และ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีเก่ียวกับสัตว 
 2.  แตงตั้งชุดทํางานเฉพาะกิจ การบังคับใชกฎหมายเก่ียวของดานปศุสัตว 
 

(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง    จางเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ 990,000  บาท      

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2561 990,000  990,000 
2562    
2563    
2564    

รวมท้ังส้ิน 990,000  990,000 
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(8) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย        

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมท้ังส้ิน 990,000  
งบลงทุน 

- คาครุภัณฑยานพาหนะ 
1. รถบรรทุก (ดีเชล) ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแคป 896,000 บาท 
2.หลังคาไฟเบอรกาส 34,000  บาท 

- คาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 
1. เสานํ้าเกลือ ชุดละ 2,000 บาท 1 ชุด 
2. โตะผาตดั ชุดละ 4,000 บาท 2 ชุด 
3. อุปกรณผาตัด ชุดละ 1,500 บาท 2 ชุด 
4. กรงขังสัตว กรงละ 3,000 บาท  2 กรง 
5. อุปกรณกูชีพ ชุดละ 7,000 บาท 1 ชุด 
6. ตาช่ังสัตว ชุดละ 12,000 บาท 1 ชุด 
8. เครื่องใหนํ้าเกลือ ชุดละ 15,000 บาท 1 ชุด 
9. ถังออกซิเจน ชุดละ 7,000 บาท 1 ชุด 

 
930,000 

 
 
 

60,000 

 

งบเงินอุดหนุน   
งบรายจายอ่ืน   
            

 
(9) ความพรอมของโครงการ 

(9.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันที 
  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว 

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา /อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรปูแบบรายการท่ีใช) 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
 ไมมี 

  



95 
 

 
(9.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 

  ๏ บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด   บางสวน   ไมมีประสบการณ 
๏ เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
  สูงมีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(9.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไมพิจารณา 

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

(9.6) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  
 ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

 
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : คณะทํางานชุดเฉพาะกิจใหบริการประชาชนตามท่ีไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ชุมพร  ดําเนินการรวมกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ท้ัง 8 อําเภอ และ หนวยผสมเทียม ประจําอําเภอ ออก
หนวยใหบริการ ใหคําแนะนํา และดูแลดานการรักษาพยาบาลสัตวการชวยเหลือสัตว การเกิดโรคระบาดสัตว 
การบังคับใชกฎหมายดานการปศุสัตว ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ทุกเดือนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  
 
(11) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมท้ังส้ิน 990,000  
งบลงทุน 

- คาครุภัณฑยานพาหนะ 
1. รถบรรทุก (ดีเชล) ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแคป 896,000 บาท 
2.หลังคาไฟเบอรกาส 34,000  บาท 
 

- คาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 
1. เสานํ้าเกลือ ชุดละ 2,000 บาท 1 ชุด 
2. โตะผาตดั ชุดละ 4,000 บาท 2 ชุด 
3. อุปกรณผาตัด ชุดละ 1,500 บาท 2 ชุด 
4. กรงขังสัตว กรงละ 3,000 บาท  2 กรง 
5. อุปกรณกูชีพ ชุดละ 7,000 บาท 1 ชุด 
6. ตาช่ังสัตว ชุดละ 12,000 บาท 1 ชุด 
8. เครื่องใหนํ้าเกลือ ชุดละ 15,000 บาท 1 ชุด 
9. ถังออกซิเจน ชุดละ 7,000 บาท 1 ชุด 

 
930,000 

 
 
 

60,000 

 

งบเงินอุดหนุน   
งบรายจายอ่ืน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 
แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.1.3 
ช่ือกิจกรรมยอยท่ี 1.1.3 : โครงการสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อพันธุดีครบวงจรแบบมีสวนรวมจังหวัดชุมพร 
วงเงิน 1,207,600 บาท 
หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายชุมพล  ทองรอด ตําแหนง ปศุสัตวจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท   077 – 511614 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : ตามนโยบายรัฐบาล ดานการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในดานเกษตรกรรม 
ดําเนินการใน  2  เรื่องใหญ  คือ ปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร  ใหสอดคลองกับความตองการดวย
วิธีการตางๆ เชน  การแบงเขตพ้ืนท่ีปลูกพืชผลแตละชนิด และสนับสนุนใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรท่ีผลิต
สินคาเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซ้ือ จนถึงการแปรรูปและสงออก เพ่ือใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตร
รายใหญอีกรายหนึ่ง นโยบายดานอุตสาหกรรม โดยสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของประเทศ เชน สงเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ําโดยพัฒนา
วัตถุดิบและขบวนการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกอาหารไทยบนพ้ืนฐานความรู  ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา สงเสริมการวิจัย
เกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร ขอ 6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวเมืองไทยและสราง
สิ่งจูงใจและอํานวยความสะดวกท่ีเก้ือกูลตอบรรยากาศการทองเท่ียว ท้ังจะใหเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑท่ีพัฒนา
จากวิถีชุมชนโดยเนนการใหความรูและเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัย การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพ
ราคาเปนธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ แกนักทองเท่ียว     

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ.2560-2564) ดานยุทธศาสตรการ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนเปาหมายท่ี 2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจ
รายสาขาการพัฒนาภาคการเกษตรโดยพัฒนาแหลงน้ําขยายโอกาสในการเขาถึงพ้ืนท่ีทากินเสริมสรางขีด
ความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตรเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรรวมท้ังการสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต  สนับสนุนการผลิตและการบริการของชุมชนในการเพ่ิมมูลคา สินคา
เกษตร อาหารและพลังงาน สงเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี  ใหรวมทําการศึกษาวิจัย สนับสนุนเกษตรกร
และผูประกอบการนําองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิด
ริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา ผลิตภัณฑเกษตรและอาหารยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาสากลการพัฒนาในดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนในการปรับโครงสรางใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ิน วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอดและประยุกตใชประโยชน
ท้ังเชิงพาณิชย สังคมและชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใช
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมท่ีสงเสริมการใชความคิดสรางสรรค และสรางบุคลากรเพ่ิมใหกับ
ภาคการผลิต ตามยุทธศาสตร-รายชนิดสัตว  กรมปศุสัตว ภายใตยุทธศาสตรโคเนื้อ ป 2555 - 2559 ได
กําหนดวิสัยทัศน การเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพท่ีม่ันคง ผลผลิตมีคุณภาพถูกสุขอนามัย และเพียงพอตอความ
ตองการของตลาด โดยกําหนดพันธกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ สรางความเชื่อมโยงกลุมการผลิต 
(Cluster) และการตลาด สรางความม่ันคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร โครงการพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยี  วิจัยปรับปรุงโคเนื้อคุณภาพท่ีเหมาะสมและสรางขบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐาน 
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และถูกสุขอนามัยตามวิสัยทัศน (Vision) จังหวัดชุมพร “ชุมพรนาอยู บนพ้ืนฐานการเกษตรกรรมและการ
ทองเท่ียวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝงทะเล” พันธกิจ ขอ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันบนพ้ืนฐานการผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัยเปาประสงครวม 
(Objectives) ขอ 1 สินคาเกษตรมีคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแขงขัน
เพ่ิมข้ึน 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ          
สภาพปญหา/ความตองการ : จังหวัดชุมพร มีทัศนียภาพท้ังบนบกและทางทะเลท่ีสวยงาม 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับ การทองเท่ียวเปนอยางมาก เปนเมืองตองหามพลาด ดานการทองเท่ียว จึง
ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และตางประเทศ เดินทางเขามาทองเท่ียวและพักผอนแตละปเปน
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสงผลถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในแหลงทองเท่ียว การจัดระบบจราจรทางบกและ
ทางทะเล รวมท้ังอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ซ่ึงสวนใหญนําเขาจากตางจังหวัด/ตางประเทศ ทําให
เกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรอาหารในพ้ืนท่ีขาดโอกาสโดยเฉพาะสินคาปศุสัตว เชน เนื้อโคขุนคุณภาพ เนื้อ
แพะ/แกะ ฯลฯ   

จังหวัดชุมพร เปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการเลี้ยงปศุสัตว โดยเฉพาะโคเนื้อ เนื่องจากสภาพแวดลอม  
ฤดูกาล ปริมาณน้ําฝน ความอุดมสมบูรณของดินท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของพืชอาหารสัตวคุณภาพ
ดี  ประกอบกับวัสดุมีเหลือใชและผลพลอยไดจากภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรม เชน ใบปาลมน้ํามัน เศษผลไม 
ท่ีเหมาะสมสําหรับใชเปนแหลงอาหารหยาบโคเนื้อในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรจากขอมูลกรมปศุสัตว ป 2556
ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 246,460 ตัว คิดเปนรอยละ  
5.44 ของการเลี้ยงโคท้ังประเทศ และคิดเปนรอยละ 44.41 ของปริมาณโคเนื้อในภาคใต ซ่ึงมีการเลี้ยงมาก
ท่ีสุดในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 109,754  ตัว พัทลุงจํานวน 77,557 ตัว สุราษฎรธานีจํานวน  
40,207 ตัว และชุมพร 18,942 ตัว ตามลําดับ สวนใหญเปนโคเนื้อสายพันธุลูกผสม ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะใชเปน
โคตนน้ําเพ่ือผลิตลูกโคเนื้อสําหรับนําไปขุน การผลิตโคเนื้อคุณภาพสวนใหญเปนการเลี้ยงระบบฟารมเกษตรกร
รายยอยซ่ึงปจจุบันปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อมีแนวโนมลดลง(ชวงระหวาง ป 2555 – 2556) เนื่องจากพ้ืนท่ี
เลี้ยงโคเนื้อถูกรุกจากการขยายพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจสงผลถึงปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนท่ีคอนขางมากแต
ดวยความตองการโคเนื้อคุณภาพของผูบริโภค และราคาซ้ือ/ขายโคเนื้อท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน ทําใหเกษตรกร   
สวนใหญใหความสนใจและมีความตองการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมมากข้ึน และจากการท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใตมี 
การเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุนมาเปนระยะเวลานานจึงมีประสบการณท่ีดีมีความเอาใจใสสูง ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรผูเลี้ยง
โคเนื้อมีประสบการดานการเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน จึงไดปรับระบบการเลี้ยง เปนการเลี้ยงแบบประณีต (Intensive 
Farm) โดยเชื่อม่ันวาระบบการเลี้ยงรูปแบบนี้ สามารถสรางผลผลิตท่ีมีคุณภาพสรางรายไดท่ีม่ันคงแกเกษตรกร
รวมถึงผูท่ีเก่ียวของดานการตลาดโคเนื้อมีความเชื่อม่ันตอสินคาและผลิตภัณฑโคเนื้อของจังหวัดชุมพร 

จากสถานการณราคาของพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาลมน้ํามัน มีราคาตกต่ําและไมแนนอน และ
จากสถานการณ มีความตองการโคเนื้อคุณภาพดีเปนอยางมาก ท้ังในและนอกประเทศ แตมีลูกโคเนื้อสําหรับ
การผลิตโคเนื้อคุณภาพดีนอย ทําใหเกษตรกรผูผลิตโคเนื้อ โคขุนจําหนาย มีความตองการลูกโคเนื้อเพศผู
คุณภาพดีสําหรับการผลิตโคขุนคุณภาพดีสูงมาก สงผลใหราคาลูกโคเนื้อในปจจุบันมีราคาเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก  
จึงกอใหเกิดแรงจูงใจแกเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาลมน้ํามัน ใหความสนใจการเลี้ยงแมโค
เนื้อเพ่ือทดแทนอาชีพเดิม  หรือเลี้ยงเพ่ือเปนอาชีพรองเสริมรายเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากเกษตรกรโดยสวน
ใหญท่ีตองการเลี้ยงโคเนื้อขาดปจจัยการผลิตในหลายดานโดยเฉพาะปจจัยท่ีสําคัญ คือ  

1) แมโคเนื้อคุณภาพดี อยูในวัยการเจริญพันธุ และสมบูรณพรอมสําหรับการผลิตลูกโค  
2) ทุนสํารองสําหรับการเลี้ยงแมโคในระยะเริ่มตน จนถึงระยะเวลาไดรับผลผลิต ซ่ึงการเลี้ยง

แมโคเพ่ือผลิตลูกจําหนายนั้น ตองใชระยะเวลาเลี้ยงไมนอยกวา 1 ป  
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3) ตลาดโคเนื้อคุณภาพในภาคใต ท่ีสามารถรองรับผลผลิตไดอยางเหมาะสมซ่ึงปจจัยดังกลาว
นี้ มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับเกษตรกรท่ีตองการเลี้ยงโคเนื้อเปนอยางมาก ดังนั้น เพ่ือการลดพ้ืนท่ีและ
ปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจ ยางพาราและปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร และ สงเสริมอาชีพใหม           
ท่ีเหมาะสมตอการสรางรายไดใหกับเกษตรกรท่ีผลิตพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาลมน้ํามัน ท่ีสนใจ
ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมอาชีพดานปศุสัตว โดยการเลี้ยงโคเนื้อพันธุดีเพ่ือผลิตลูกจําหนายหรือเลี้ยงเปนโคขุน
จําหนายในรูปแบบโคมีชีวิต สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพรพิจารณาแลวควรเห็นเปนยางยิ่งแลววา จังหวัด
ชุมพรควรพิจารณาใหการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณของยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สําหรับการ
ดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรท่ีผลิตพืชเศรษฐกิจ  ยางพารา ปาลมน้ํามัน หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆในพ้ืนท่ี
จังหวัดชุมพร  ไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ โดยรวมดําเนินการตาม “โครงการ
สงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อพันธุดีครบวงจรแบบมีสวนรวมจังหวัดชุมพร” ตอไป 
 

ความเรงดวน :  มีความจําเปนเรงดวนมาก เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐบาล และสอดคลองกับ
แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ในการเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับผลิตภัณฑท่ี
พัฒนาจากทองถ่ิน/ชุมชน  และเปนการสรางความเขมแข็งภาคเกษตรสรางความม่ังคงและความปลอดภัยดาน
อาหาร  รวมท้ังเปนการสรางโอกาสใหกับเกษตรกรท่ีผลิตพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาลมน้ํามัน ในพ้ืนท่ี
จังหวัดชุมพร ไดมีโอกาสลดปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจของตน โดยไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ ในดาน
การสรางแรงจูงใจ การสรางความม่ันใจ และความเชื่อม่ันในการเปลี่ยนแปลงอาชีพ ตามความเหมาะสมของแต
ละบริบทของเกษตรกรแตละราย  รวมถึงเปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน 
ดําเนินการผลิตดวยความประณีต จนไดผลผลิตโคขุนท่ีมีคุณภาพดี จําหนาย เปนการสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ
คุณภาพลดการนําเขาเนื้อโคขุน จากนอกพ้ืนท่ี และนํารายไดเขาสูจังหวัดชุมพร รวมท้ังสรางความเชื่อม่ัน 
ใหกับผูบริโภค / นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน เปนสินคาดาวรุงในสภาวะพืชเศรษฐกิจ ยางพาราและปาลมน้ํามัน 
ประสบปญหาราคาตกต่ําและไมแนนอน  

 
(2)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  
2.1.1 เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรท่ีเลี้ยงแมโคเนื้อรายเดิม และรายใหม หรือเกษตรกรท่ีปลูกพืช

เศรษฐกิจยางพารา ปาลมน้ํามัน หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆท่ีสนใจเลี้ยงแมโคเนื้อพันธุดีมีความสามารถและ
ศักยภาพดานการเลี้ยงแมโคเนื้อพันธุดีท่ีสามารถผลิตลูกเนื้อพันธุดีมีคุณภาพท่ีดีสําหรับจําหนายใหกับเกษตรกร
ผูผลิตโคเนื้อ/โคขุนคุณภาพสูงจําหนาย 

2.1.2 เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุนรายเดิมและรายใหมหรือเกษตรกรท่ีปลูกพืช
เศรษฐกิจยางพารา ปาลมน้ํามัน หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆท่ีสนใจเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน มีความสามารถและ
ศักยภาพดานการผลิตโคเนื้อ/โคขุนสําหรับจําหนายตามความตองการของตลาด รวมถึงการสงเสริมดาน
การตลาดโคเนื้อ/โคขุนในพ้ืนท่ี นํารายไดสูจังหวัดฯ ลดการนําเขาสินคาหรือผลิตภัณฑโคเนื้อจากตางจังหวัด
หรือตางประเทศ 

2.1.3 เพ่ือการปรับลดพ้ืนท่ีและปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาลมน้ํามัน ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร โดยการสงเสริมใหเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา หรือปาลมน้ํามัน เลี้ยงแมโคเนื้อพันธุดีสําหรับ
การผลิตลูกจําหนายเปนอาชีพใหมหรืออาชีพเสริม และหรือ สงเสริมใหเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา หรือปาลม
น้ํามัน เลี้ยงโคเนื้อ/โคขุนคุณภาพเปนอาชีพใหมหรืออาชีพเสริมจําหนายตามความตองการของตลาด 
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 ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงขอเดียว) 
 การบริหารจัดการน้ํา  สิ่งแวดลอม  การเกษตร  โครงสรางพ้ืนฐาน  
 ดานความม่ันคง   สาธารณสุข  การศึกษา  บริการสังคม  
 ทองเท่ียว  การคาการลงทุน 

(2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร (เลือกเพียงขอเดียว) 
 

 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางครบวงจร 

 การผลิตสินคาเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและการตลาด 

 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานความม่ันคง 

(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงขอเดียว) 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคม ดานการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการดานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานการรักษาความม่ันคงและความสงบ 

 (2.4) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม 

(2.5) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

 (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4  ป เริ่มตนป  2561 ส้ินสุด ป2564  
(2.7) สถานท่ีดําเนินโครงการ   

ดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีสามารถจัดต้ังกลุมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงแมโคเนื้อและเกษตรกรท่ีเลี้ยง          
โคเนื้อ/โคขุน รวมถึง กลุมเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา หรือปาลมน้ํามัน ท่ีสนใจเลี้ยงแมโคเนื้อสําหรับผลิตลูก
จําหนาย และกลุมเกษตรกรท่ีสนใจเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุนคุณภาพจําหนายทุกอําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

 
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 (3.1) กลุมเปาหมาย: กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงแมโคเนื้อและเกษตรกรท่ีเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน 
รวมถึง กลุมเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ ท่ีสนใจเลี้ยงแมโคเนื้อสําหรับผลิตลูกจําหนาย และกลุม
เกษตรกรท่ีสนใจเลี้ยงโคขุนคุณภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย:ผูบริโภค ผูประกอบการดานการตลาดโคเนื้อ ผลิตภัณฑเนื้อโค
รานอาหาร  โรงแรม ท่ีใชวัตถุดิบเนื้อโคขุนท่ีสด ใหมและมีคุณภาพดี ผูประกอบการดานทองเท่ียว ฯลฯ 
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(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
             (4.1) คาเปาหมายโครงการ (ผลผลิต) 

 ตัวช้ีวัด หนวยนับ ป 
2561 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1. จํานวนกลุมและเกษตรกรท่ีรวมโครงการ 
2. จํานวนแมโคเนื้อ  ท่ีข้ึนทะเบียนเขารวม

โครงการ 
3. จํานวนลูกโคเนื้อเกิดใหมท้ังเพศผูและเพศเมีย 
4.จํานวนโคขุน ผานกระบวนการขุน               

ตามกระบวนการผลิตโคขุนแบบประณีต 
5. รอยละของจํานวนลูกโคเนื้อเกิดใหมท้ังเพศผู

และเพศเมียพันธุดี 
6. รอยละของโคขุนท่ีขุนแบบประณีต คุณภาพดี 
7. จํานวนการจําหนายลูกโคเพศผูสําหรับขุน ใน

ราคาเฉลี่ยตัวละ 15,000 บาท 
8. จํานวนโคขุนคุณภาพดีสําหรับจําหนาย ใน
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ100 บาท(โคขุนน้ําหนัก
เฉลี่ย 550 กิโลกรัม คิดเปนราคาเฉลี่ยตัวละ 
55,000 บาท) 

  กลุม/ราย 
ตัว 
 

ตัว 
ตัว 
 

รอยละ 
 

รอยละ 
ตัว 
 

ตัว/บาท 
 

8/80 
800 

 
800 

- 
 

80 
 

80 
640/ 

9,600,000 

- 

16/160 
1,600 

 
1,600 
800 

 
80 

 
80 

1,280/ 
19,200,000 

 

512/ 
28,160,000 

16/160 
1,600 

 
1,600 
800 

 
80 

 
80 

1,280/ 
19,200,000 

 

512/ 
28,160,000 

16/160 
1,600 

 
1,600 
800 

 
80 

 
80 

1,280/ 
19,200,00 

 

512/ 

28,160,000 

* ขอมูล ณ เดือน เมษายน 2559 
  
 (4.2) ผลลัพธ  
   1. ใชความหลากหลายจากทรัพยากรในพ้ืนท่ี (ผลพลอยไดจากการผลิตปาลมน้ํามัน)              
เพ่ือการผลิตและสรางสินคาลูกโคเนื้อพันธุดี จนไดรับการพัฒนาสูการผลิตโคขุนคุณภาพ 
  2. เสริมสรางอาชีพการเลี้ยงแมโคเนื้อผลิตลูก และโคขุนใหเกษตรกรเพ่ือเปนกรอบแนวทาง  
การขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดชุมพรอยางยั่งยืน 
   3. สรางความเชื่อม่ันในตัวสินคาใหกับผูบริโภค 
  4..  กอใหเกิดการสรางโอกาสในการผลิต หรือ แปรรูป และสงออกสินคามาตรฐานสากลสูสมาชิก
กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดอ่ืนAEC และหรือตางประเทศ 
             (4.3) ผลกระทบ  
 เชิงบวก : 1. สรางความม่ันใจและไววางใจดานสินคาอาหารปศุสัตวคุณภาพปลอดภัยแก
ผูบริโภคในจังหวัด ในประเทศและนักทองเท่ียวนานาชาติท่ีเดินทางมาเยี่ยมเยือน 
    2. เปนการเชื่อมโยงอาชีพผลิตสินคาเกษตรอาหารปลอดภัยตลอดหวงโซอุปทานใน
พ้ืนท่ีกับกลุมธุรกิจทองเท่ียวในและตางพ้ืนท่ี 
 เชิงลบ : ไมมี 
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(5) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ข้ึนทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกรและข้ึนทะเบียนโคเนื้อ (แมโค) และโคเนื้อ/โคขุนคุณภาพ  

เปาหมายป 2561 จํานวน 8 กลุมละไมนอยกวา 10 ราย รวม ไมนอยกวา  80 ราย และ เปาหมายป 2562 
จัดตั้งกลุมเกษตรกรและข้ึนทะเบียนโคเนื้อ (แมโค) และโคขุนคุณภาพ  เพ่ิมเติมอีก จํานวน 8 กลุมๆ ละ      
ไมนอยกวา 10 ราย รวม ไมนอยกวา  80 รายรวมสมาชิกกลุมท้ัง 2 ป จํานวน 160 ราย ในสวนเปาหมายใน
ป 2563 – 2564 อาจมีการสนับสนุนเพ่ิมเติมหากสามารถดําเนินการเพ่ิมจํานวนกลุมเกษตรกรไดตาม   
ความเหมาะสม โดยวิธีการสงเสริมใหเกษตรกรท่ีเลี้ยงแมโคเนื้อรายเดิม และ หรือเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา 
หรือปาลมน้ํามัน ท่ีสนใจเลี้ยงแมโคเนื้อพันธุดีสําหรับการผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพดีจําหนายใหกับเกษตรกรผูเลี้ยง
เนื้อโคเนื้อ/โคขุนผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงสําหรับจําหนายสรางและนํารายไดเขาสูจังหวัด ลดการนําเขาโคเนื้อ
จากนอกพ้ืนท่ี และสรางผลผลิตสูผลิตภัณฑสินคาปศุสัตวคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาเกษตรกรสมาชิกและองคกรเกษตรกร 
  จัดประชุมสัมมนาผู มีสวนเ ก่ียวของกับกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อพันธุดีครบวงจรแบบมีสวนรวมจังหวัดชุมพรประกอบดวย เจาหนาท่ีปศุสัตว 
เกษตรกรแกนนํากลุมผูเลี้ยงโค ผูประกอบการดานการตลาดโคเนื้อ และผูท่ีเก่ียวของอ่ืนๆรวมถึงผูท่ีใหความ
สนใจดานการเลี้ยงโคเนื้อ ในหัวขอ “อนาคตโคเนื้อจังหวัดชุมพรและแนวทางการพัฒนาการโคเนื้อท่ีดีตาม
ความตองการของตลาดท่ียั่งยืนแบบมีสวนรวม”เพ่ือกําหนดแนวทางการผลิตโคเนื้อจังหวัดชุมพรท่ียั่งยืน 

 กิจกรรมท่ี 3.การพัฒนาและเตรียมความพรอมเจาหนาท่ี 
 พัฒนาและเตรียมความพรอมเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหบริการในพ้ืนท่ี

ดําเนินงานตามโครงการ ประกอบดวย เจาหนาท่ีประจําสํานักงานปศุสัตวจังหวัด จํานวน 5 ราย สํานักงานปศุสัตว
อําเภอ จํานวน 31 ราย รวม  36 ราย  จํานวน 1 ครั้ง  โดยวิธีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
สงเสริมการปศุสัตว การใหบริการดานการปศุสัตว และ การสนับสนุนการดําเนินการดานปศุสัตวแกเกษตรแบบ
มืออาชีพ” 

 กิจกรรมท่ี 4. การพัฒนาและเตรียมความพรอมเกษตรกร 
 โดยวิธีการฝกอบรม/ถายทอดองคความรู และศึกษาดูงาน ใหกับเกษตรกรและเจาหนาท่ี 

หลักสูตร  “การผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพและ โคขุนคุณภาพตามกระบวนการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต” หัวขอ
หลักประกอบดวย การผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพ การผลิตโคขุนคุณภาพ การเลี้ยงโคแบบประณีต การผลิตพืช
อาหารสัตวคุณภาพ และการจัดการฟารมคุณภาพ/ฟารมมาตรฐาน/ ฟารมเลี้ยงโคเนื้อมืออาชีพ การเลี้ยงโคเนื้อ
แบบประณีต ศึกษาดูงานกลุม/องคกร การผลิตการตลาดโคเนื้อในพ้ืนท่ีภาคกลาง/ภาคเหนือ เปาหมายป 
2561 จํานวน 1 รุนๆละ 50 ราย ป 2562 จํานวน 1 รุนๆละ 50 รวม 2 รุน จํานวน 100 ราย 

  กิจกรรมท่ี 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงพันธุโคเนื้อเพ่ือผลิตลูกโคเนื้อพันธุดี 
โดยวิธีการจัดซ้ือและสํารองน้ําเชื้อพันธุดี ตามความตองการของตลาด (น้ําเชื้อสายพันธุชารโรเลส

(Charolais) สําหรับใหบริการผสมเทียมแมโคเนื้อท่ีข้ึนทะเบียนกับโครงการฯในป 2561 จํานวน 800 ตัวๆ ละ      
2 หลอด รวม 1,600 หลอด 
 กิจกรรมท่ี 6. เสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานดานการจัดการฟารมแมพันธุโคเนื้อพันธุดี /
ฟารมโคขุนคุณภาพ 

 6.1. พัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพสําหรับใชเองและ/หรือจําหนาย จํานวน 80 ไร 
 6.2. เพ่ิมสมรรถนะ การควบคุมและปองกันโรคโคเนื้อ โคขุนของเกษตรกรสมาชิก เพ่ือ

พัฒนาและรับรองฟารมปลอดโรค ป 2561 จํานวน 80 ฟารม และป 2562 จํานวน 80ฟารม 
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 6.3. เพ่ิมสมรถนะ การผลิตโคเนื้อคุณภาพ และฟารมโคเนื้อมาตรฐาน ป 2561 จํานวน 20 
ฟารม และป 2562 จํานวน 20ฟารม 

 กิจกรรมท่ี 7  การสงเสริมการใชผลผลิตและผลพลอยไดทางการเกษตร 
 7.1. สงเสริมการใชวัสดุเหลือใช/ผลพลอยไดทางการเกษตร  ในทองถ่ิน  เปนแหลงอาหาร

หยาบโคเนื้อ อาทิ ใบปาลมน้ํามัน เปลือกผลไม ฟางขาว ใบยางพารา 
 7.2. สงเสริมสนับสนุนการผลติอาหารขน  สูตรเฉพาะสําหรับเลี้ยงแมโคเนื้อพันธุดี และการ

ขุนโคเนื้อคุณภาพดวยกระบวนการเลี้ยงแบบประณีต จํานวน 2 ชุด  
 

(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง    จางเหมา 
(7) วงเงินของโครงการ         

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2561 1,207,600   
2562 947,600   
2563    
2564    

รวมท้ังส้ิน 2,155,200   

 
  

(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจาย  
หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

     รวมท้ังส้ิน 1,207.600  

งบดําเนินงาน   
      - คาตอบแทน 73,200  
      - คาใชสอย 578,240  
      - คาวัสดุ 296160  
      - คาสาธารณูปโภค   
งบลงทุน   
      - คาครุภัณฑ 260000  
      - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจายอ่ืน   
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(9) ความพรอมของโครงการ 

(9.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันที 
  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว 

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา /อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)    
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)   
 ไมมี 

(9.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
  ๏ บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด   บางสวน   ไมมีประสบการณ 

๏ เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
  สูงมีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(9.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไมพิจารณา 

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

(9.6) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  
 ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ  

1. มอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ท้ัง 8 อําเภอ และ หนวยผสมเทียม ประจําอําเภอ 
ดําเนินการใหบริการ ใหคําแนะนํา และดูแลดานการบริหารจัดการใหสามารถผลิตลูกโคเนื้อพันธุดีท่ีมีคุณภาพดี 
และการผลิตโคขุนคุณภาพ   

2. ใชประโยชนเพ่ือการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร
หรือจากท่ีอ่ืนๆ รวมท้ังประชาชนผูสนใจ  
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต
สินคาเกษตร 

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว
แบบครบวงจรจังหวัดชุมพร 
กิจกรรมยอยท่ี 3สงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยง

โคเนื้อพันธุดีครบวงจรแบบมีสวนรวมจังหวัดชุมพร 

 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 

(1) คาตอบแทนวิทยากร (สมัมนาและ
ฝกอบรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

1,207,600 
 
 
 

947,600 
 

73,200 
73,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คาตอบแทนวิทยากรกิจกรรมการพัฒนา
เกษตรกรสมาชิกและองคกรเกษตรกร(จัด
ประชุมสัมมนา)จํานวน 3 ทานๆละ 3 
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาทรวมเปนเงิน 
10,800 บาท 
 
- คาตอบแทนวิทยากรกิจกรรมการพัฒนา
และเตรียมความพรอมเจาหนาท่ี(ฝกอบรม
เจาหนาท่ี)จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 
บาท จํานวน 1 รุน เปนเงิน 7,200 บาท 
 
-คาตอบแทนวิทยากร กิจกรรมการพัฒนา
และเตรียมความพรอมเกษตรกร(อบรม
เกษตรกรและ/ศึกษาดูงาน)จํานวน 22 
ชั่วโมงๆละ 1200 บาท จํานวน 1 รุน 
เปนเงิน 26,400 บาท 
 
-คาตอบแทนวิทยากรกิจกรรม การสงเสริม
การใชผลผลิตและผลพลอยไดทาง
การเกษตรฝกอบรมการผลิตอาหารสัตว)
จํานวน 8 รุนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
 
 
1.1.2 คาใชสอย 
  (1)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 
 
 
  (2) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 
(3) วัสดุกอสราง 
  (4) วัสดุเวชภัณฑ วิทยาศาสตรและการแพทย 
  (5) วัสดุการเกษตร 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 

 
 
 

578,240 
231,040 

 
 

105,000 
 
 
 
 

242,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

296,160 
7,000 

84,000 
48,000 

148,000 
9,160 

260,000 
 
 

บาท(8รุนๆละ 10 ราย) เปนเงิน 
28,800 บาท 
 
 
 
 
 
คาเชารถบัส 1 คันๆละ 7 วันๆละ 
15,000บาทเพ่ือใชในกิจกรรมการพัฒนา
และเตรียมความพรอมเกษตรกร(อบรม
เกษตรกรและ/ศึกษาดูงาน) 
 
-กิจกรรมการข้ึนทะเบียน จัดตั้งกลุม
เกษตรกร 
-กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกและ
องคกรเกษตรกร(จัดประชมุสัมมนา) 
-กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพรอม
เจาหนาท่ี(ฝกอบรมเจาหนาท่ี) 
-กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพรอม
เกษตรกร(อบรมเกษตรกรและ/ศึกษาดู
งาน) 
-กิจกรรมการสงเสริมการใชผลผลิตและผล
พลอยไดทางการเกษตร (ฝกอบรมการผลิต
อาหารสัตว) 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
(1.1) ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย         (ระบุ
รายการ) 
 

 
260,000 

 
1. คาถังลิควิดไนโตรเจนเก็บน้ําเชื้อฯขนาด 
35 ลิตรจํานวน 2 ถังๆละ 35,000 บาท 
เปนเงิน 70,000 บาท 
2. คาถังเก็บลิควิดไนโตรเจน ขขนาด 35 
ลิตรจํานวน 2 ถังๆละ 35,000 บาทเปน
เงิน 70,000 บาท 
3. คาถังลิควิดไนโตรเจนแชน้ําเชื้อ
ภาคสนาม ขนาด 3  ลิตร จํานวน 16 
ถังๆละ 15,000 บาทเปนเงิน 120,000 
บาท 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.1.4 
ช่ือกิจกรรมยอย 1.1.4 : โครงการสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะครบวงจรแบบมีสวนรวม 

             จังหวัดชุมพร 
วงเงิน 1,192,400 บาท 

หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายชุมพล  ทองรอด ตําแหนงปศุสัตวจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท   077 – 51.211614 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

จังหวัดชุมพร เกษตรกรทําอาชีพดานเกษตรกรรมเปนหลัก มีท้ัง ทํานา ทําสวนผลไม เลี้ยงสัตว และ
การประมง  โดยเฉพาะเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการทําสวน เชน ทุเรียน ซ่ึงมีชื่อเสียง เปนท่ียอมรับในดาน
คุณภาพ และในดานปศุสัตว มีการเลี้ยงปศุสัตวหลายชนิด โดยเฉพาะแพะ สวนมากจะเลี้ยงแบบธรรมชาติ 
ปลอยหากิน มีโรงเรือนไวกันแดดกันฝนเทานั้น  

ปจจุบันจังหวัดชุมพรเปนเมืองท่ีรองรับการขยายตัวของชุมชน เปนท่ีอยูอาศัยของประชาชน ทําให
พ้ืนท่ีทําการเกษตรลดนอยลง  อาชีพเกษตรกรรมจึงตองมีการปรับตัวเพ่ือใหอยูกับสังคมเมืองได โดยเฉพาะการ
เลี้ยงสัตวตองนําระบบมาตรฐานฟารมเขามาดําเนินการ เพ่ือปองกันการกอใหเกิดมลภาวะรบกวนผูอยูอาศัย
ใกลเคียง 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร จึงไดจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะครบวงจร เพ่ือเปน
การสรางอาชีพของเกษตรกรใหม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  
1. เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรท่ีเลี้ยงแมแพะเนื้อ/แพะนมรายเดิม และรายใหม หรือเกษตรกรท่ี

ปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา ปาลมน้ํามัน หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆท่ีสนใจเลี้ยงแมแพะ/เนื้อแพะพันธุดีมี
ความสามารถและศักยภาพดานการเลี้ยงแมแพะเนื้อ/แพะนมพันธุดีท่ีสามารถผลิตลูกเนื้อพันธุดีมีคุณภาพท่ีดี
สําหรับจําหนายใหกับเกษตรกรผูผลิตโคเนื้อ/โคขุนคุณภาพสูงจําหนาย 

2. เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงแมแพะ/เนื้อแพะขุน/แพะนมรายเดิมและรายใหมหรือ
เกษตรกรท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา ปาลมน้ํามัน หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆท่ีสนใจเลี้ยงแพะขุน/แพะนม    
มีความสามารถและศักยภาพดานการผลิตแพะขุน/นมแพะสําหรับจําหนายตามความตองการของตลาด รวมถึง
การสงเสริมดานการตลาดแพะขุน/นมแพะในพ้ืนท่ี นํารายไดสูจังหวัดฯ ลดการนําเขาสินคาหรือผลิตภัณฑแพะ
ขุน/นมแพะจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ 

3. เพ่ือการปรับลดพ้ืนท่ีและปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาลมน้ํามัน ในพ้ืนท่ี
จังหวัดชุมพร โดยการสงเสริมใหเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา หรือปาลมน้ํามัน เลี้ยงแมแพะเนื้อ/แพะนมพันธุดี
สําหรับการผลิตลูกจําหนายเปนอาชีพใหมหรืออาชีพเสริม และหรือ สงเสริมใหเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา หรือ
ปาลมน้ํามัน ผลิตแพะเนื้อ/นมแพะคุณภาพเปนอาชีพใหมหรืออาชีพเสริมจําหนายตามความตองการของตลาด 
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  ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงขอเดียว) 
 การบริหารจัดการน้ํา  สิ่งแวดลอม  การเกษตร  โครงสรางพ้ืนฐาน  
 ดานความม่ันคง   สาธารณสุข  การศึกษา  บริการสังคม  
 ทองเท่ียว  การคาการลงทุน 

 
(2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร (เลือกเพียงขอเดียว) 
 

 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางครบวงจร 

 การผลิตสินคาเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและการตลาด 

 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานความม่ันคง 

(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงขอเดียว) 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคม ดานการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการดานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานการรักษาความม่ันคงและความสงบ 

 (2.4) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม 

(2.5) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

 (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ4  ปเริ่มตนป  2561ส้ินสุดป2564  
(2.7) สถานท่ีดําเนินโครงการ :  

ดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีสามารถจัดตั้งกลุมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ รวมถึง กลุมเกษตรกรท่ีปลูก
ยางพารา หรือปาลมน้ํามัน ท่ีสนใจเลี้ยงแพะสําหรับผลิตลูกจําหนาย และกลุมเกษตรกรท่ีสนใจเลี้ยงแพะ
คุณภาพจําหนายทุกอําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

 
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย : กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ รวมถึง กลุมเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ ท่ี
สนใจเลี้ยงแพะสําหรับผลิตลูกจําหนาย และกลุมเกษตรกรท่ีสนใจเลี้ยงแพะนมคุณภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร
จํานวน 5 กลุม เกษตรกรรายเดิม และรายใหม จํานวน 100 ราย 

(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :ผูบริโภค ผูประกอบการดานการตลาดแพะ ผลิตภัณฑแพะรานอาหาร  
โรงแรม ท่ีใชวัตถุดิบเนื้อแพะ  นมแพะท่ีสด ใหมและมีคุณภาพดี ผูประกอบการดานทองเท่ียว  ฯลฯ 
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(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) คาเปาหมายโครงการ(ผลผลิต) 
 ตัวช้ีวัด หนวยนับ ป 

2561 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1. จํานวนกลุมและเกษตรกรท่ีรวมโครงการ 
2. จํานวนแมแพะ  ท่ีข้ึนทะเบียนเขารวม

โครงการ 
3. จํานวนลูกแพะเกิดใหมท้ังเพศผูและเพศเมีย 
4.จํานวนแพะ ผานกระบวนการขุน               

ตามกระบวนการผลิตแพะแบบประณีต 
5. รอยละของจํานวนลูกแพะเกิดใหมท้ังเพศผู

และเพศเมียพันธุดี 
6. รอยละของแพะท่ีเลี้ยงแบบประณีต คุณภาพดี 
7. จํานวนการจําหนายลูกแพะเพศผู ในราคา

เฉลี่ยตัวละ 1500 บาท 
8. จํานวนแพะเนื้อคุณภาพดีสําหรับจําหนาย ใน
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ100 บาท(แพะเนื้อน้ําหนัก
เฉลี่ย 30 กิโลกรัม) 

  กลุม/ราย 
ตัว 
 

ตัว 
ตัว 
 

รอยละ 
 

รอยละ 
ตัว 
 

ตัว/บาท 
 

5/100 
1000 

 
2000 
1000 

 
100 

 
80 

2000/ 
3,000,000 

2000/6

,000,000 

 
1000 

 
2000 
1000 

 
100 

 
80 

2000/ 
3,000,000 

2000/6,0

00,000 

 
1000 

 
2000 
1000 

 
100 

 
80 

2000/ 
3,000,000 

2000/6,0

00,000 

 
1000 

 
2000 
1000 

 
100 

 
80 

2000/ 
3,000,000 

2000/6,0

00,000 

* ขอมูล ณ เดือน สิงหาคม 2559 
 (4.2) ผลลัพธ  
  1. สามารถใชความหลากหลายจากทรัพยากรในพ้ืนท่ี (ผลพลอยไดจากการผลิตปาลมน้ํามัน) 
เพ่ือการผลิตและสรางสินคาลูกแพะพันธุดี จนไดรับการพัฒนาสูการผลิตแพะเนื้อ/แพะนมคุณภาพ 

 2. เสริมสรางอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อผลิตลูก ผลิตแพะขุนคุณภาพ และแพะนมสําหรับผลิต
นมแพะคุณภาพ ใหแกเกษตรกรเพ่ือเปนกรอบแนวทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพปศุสัตวในจังหวัดชุมพร
อยางยั่งยืน 

 3. สรางความเชื่อม่ันในตัวสินคาใหกับผูบริโภค 
 4. กอใหเกิดการสรางโอกาสในการผลิต หรือ แปรรูป และสงออกสินคามาตรฐานสากลสู

สมาชิกกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดอ่ืนAEC และหรือตางประเทศ 
             (4.3) ผลกระทบ  
 เชิงบวก : 1. สรางความม่ันใจและไววางใจดานสินคาอาหารปศุสัตวคุณภาพปลอดภัยแก
ผูบริโภคในจังหวัด ในประเทศและนักทองเท่ียวนานาชาติท่ีเดินทางมาเยี่ยมเยือน 
     2. เปนการเชื่อมโยงอาชีพผลิตสินคาเกษตรอาหารปลอดภัยตลอดหวงโซอุปทาน
ในพ้ืนท่ีกับกลุมธุรกิจทองเท่ียวในและตางพ้ืนท่ี 
 เชิงลบ :ไมมี 
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(5) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ข้ึนทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกรและข้ึนทะเบียนแพะเปาหมายป 2561 จํานวน 5 กลุมละไม

นอยกวา 20 ราย รวม ไมนอยกวา  100 ราย และ เปาหมายป 2562 - 2564ดําเนินการในกลุมเกษตรกร
รายเดิม และอาจมีการสนับสนุนเพ่ิมเติมหากสามารถดําเนินการเพ่ิมจํานวนกลุมเกษตรกรไดตามความ
เหมาะสม โดยวิธีการสงเสริมใหเกษตรกรท่ีเลี้ยงแพะรายเดิม หรือเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา หรือปาลมน้ํามัน ท่ี
สนใจเลี้ยงแพะสําหรับการผลิตลูกแพะคุณภาพดีจําหนายใหกับเกษตรกรผูผลิตแพะ  สําหรับจําหนายสรางและ
นํารายไดเขาสูจังหวัด ลดการนําเขาแพะจากนอกพ้ืนท่ี และสรางผลผลิตสูผลิตภัณฑสินคาปศุสัตวคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาเกษตรกรสมาชิกและองคกรเกษตรกร 
 จัดประชุมสัมมนาผู มีสวนเ ก่ียวของกับกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะครบวงจรแบบมีสวนรวมจังหวัดชุมพรประกอบดวย เจาหนาท่ีปศุสัตว เกษตรกร
แกนนํากลุมผูเลี้ยงแพะ ผูประกอบการดานการตลาดแพะ และผูท่ีเก่ียวของอ่ืนๆรวมถึงผูท่ีใหความสนใจดาน
การเลี้ยงแพะ ในหัวขอ “อนาคตแพะจังหวัดชุมพรและแนวทางการพัฒนาการแพะท่ีดีตามความตองการของ
ตลาดท่ียั่งยืนแบบมีสวนรวม” เพ่ือกําหนดแนวทางการผลิตแพะจังหวัดชุมพรท่ียั่งยืน 

 
 กิจกรรมท่ี 3.พัฒนาปรับปรุงพันธแพะดวยการผสมเทียม   
3.1 จัดตั้งหนวยผสมเทียมแพะเคลื่อนท่ี ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถใหบริการแกเกษตรกรไดอยาง

ท่ัวถึง จํานวน 2 หนวย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ้ือวัสดุ-อุปกรณ จากจังหวัดชุมพรจํานวน 2 
ชุด สําหรับการใหบริการผสมเทียมแพะ ติดตามดูแลแกไขปญหาความสมบูรณพันธุและปญหาสุขภาพแพะ 

3.2 จัดซ้ือและสํารองน้ําเชื้อแพะพันธุดี ตามความตองการของตลาด สําหรับใหบริการผสมเทียมแม
แพะเนื้อท่ีข้ึนทะเบียนกับโครงการฯในป 2561 จํานวน 1000 ตัวๆละ  2 หลอด รวม 2,000 หลอด 

 กิจกรรมท่ี 4. การพัฒนาและเตรียมความพรอมเกษตรกร 
 โดยวิธีการฝกอบรม/ถายทอดองคความรู และศึกษาดูงาน ใหกับเกษตรกรและเจาหนาท่ี 

หลักสูตร “การผลิตแพะ แพะนมและนมแพะคุณภาพตามกระบวนการเลี้ยงแพะแบบประณีต”หัวขอหลัก
ประกอบดวย การผลิตลูกแพะเนื้อคุณภาพ การผลิตแพะขุนคุณภาพ การผลิตนมแพะคุณภาพ การเลี้ยงแพะ
แบบประณีต การผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพ และการจัดการฟารมคุณภาพ/ฟารมมาตรฐาน/ฟารมเลี้ยงแพะ
มืออาชีพ การเลี้ยงแพะแบบประณีต ศึกษาดูงานกลุม/องคกร การผลิตการตลาดแพะในพ้ืนท่ีภาคกลาง/
ภาคเหนือ เปาหมายป 2561จํานวน 1 รุนๆ ละ 50 ราย ป 2562 จํานวน 1 รุนๆละ 50 รวม 2 รุน 
จํานวน 100 ราย 

 กิจกรรมท่ี 5. เสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานดานการจัดการฟารมแมพันธุแพะเนื้อ/
ฟารมแพะนมคุณภาพ 

 6.1. พัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพสําหรับใชเองและ/หรือจําหนาย จํานวน 100 ไร 
 6.2. เพ่ิมสมรรถนะ การควบคุมและปองกันโรคแพะใหกับเกษตรกรสมาชิก เพ่ือพัฒนาและ

รับรองฟารมปลอดโรค ป 2561 จํานวน 50 ฟารม และป 2562 จํานวน 50ฟารม 
 6.3. เพ่ิมสมรรถนะ การผลิตแพะเนื้อคุณภาพ นมแพะปลอดภัย  และฟารมแพะมาตรฐาน ป 

2561 จํานวน 20 ฟารม และป 2562 จํานวน 20ฟารม 
 
(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง    จางเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ        หนวย : บาท 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2561 1,192,400  1,192,400 

2562 938,500  938,500 
2563    
2564    

รวมท้ังส้ิน   2,130,900 

 
(8) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย       
     

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

     รวมท้ังส้ิน 
1,192,400  

งบดําเนินงาน   
      - คาตอบแทน 55,200  

      - คาใชสอย 

 

               608,200 

 

      - คาวัสดุ 269,000  
      - คาสาธารณูปโภค   
งบลงทุน 260,000  
      - คาครุภัณฑ   
      - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจายอ่ืน   

  
(9) ความพรอมของโครงการ 

(9.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันที 
  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว 

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา /อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
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(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)    
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)   
 ไมมี 

(9.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
  ๏ บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด   บางสวน   ไมมีประสบการณ 

๏ เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
  สูงมีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(9.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไมพิจารณา 

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

(9.6) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  
 ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ  

๑. มอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ท้ัง 8 อําเภอ และ หนวยผสมเทียม ประจําอําเภอ 
ดําเนินการใหบริการ ใหคําแนะนํา และดูแลดานการบริหารจัดการใหสามารถผลิตลูกแพะพันธุดีท่ีมีคุณภาพดี 
และการผลิตแพะนมคุณภาพ   

2. ใชประโยชน  เพ่ือการศึกษา ของนักเรียน / นักศึกษา  จากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชุมพรหรือจากท่ีอ่ืน ๆ  รวมท้ังประชาชนผูสนใจ       
  
(11) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด  : -  
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต
สินคาเกษตร 

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว
แบบครบวงจรจังหวัดชุมพร 
กิจกรรมยอยท่ี 1สงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยง
แพะครบวงจรแบบมีสวนรวมจังหวัดชุมพร 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 คาใชสอย 
(1)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 
(2) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน  
(2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุกอสราง 

  
 
 
 
 
 

1,192,400 
 
 
 
 

55,200 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
608,200 
229,600 
105,000 
 
 
 
 
273,600 
 
269,000 
5,500 
66,000 
30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กิจกรรมการข้ึนทะเบียนเกษตรกร(เบี้ย
เลี้ยงเจาหนาท่ี) 
-กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกและ
องคกรเกษตรกร(จัดประชมุสัมมนา) 
-กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพรอม
เจาหนาท่ี(ฝกอบรมเจาหนาท่ี) 
-กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพรอม
เกษตรกร(อบรมเกษตรกรและ/ศึกษาดู
งาน) 
 
 
 
-คาเชารถบัส 1 คันๆละ 7 วันๆละ 
15,000บาทเพ่ือใชในกิจกรรมการพัฒนา
และเตรียมความพรอมเกษตรกร(อบรม
เกษตรกรและ/ศึกษาดูงาน) 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
  (4) วัสดุเวชภัณฑ วิทยาศาสตรและการแพทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
 (1.1) ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 
         (ระบุรายการ) 
 

167,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
260,000 
 
 
 
260,000 
 

 

-กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธแพะดวยการ
ผสมเทียม    
1.คาน้ําเชื้อแพะเนื้อ/แพะนมพันธุดี 
จํานวน 2000 หลอดๆละ 600 บาท 
เปนเงิน 120,000 บาท 
2.ชุดอุปกรณผลมเทียมภาคสนาม จํานวน 
19 ชุดๆละ 2,500 บาท เปนเงิน 
47,500 บาท 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ
ปรับปรุงพันธุโคเนื้อเพ่ือผลิตลูกโคเนื้อพันธุ
ดี 
1.คาถังลิควิดไนโตรเจนเก็บน้ําเชื้อฯขนาด 
35 ลิตรจํานวน 2 ถังๆละ 35,000 บาท 
เปนเงิน 70,000 บาท 
2. คาถังเก็บลิควิดไนโตรเจน ขขนาด 35 
ลิตรจํานวน 2 ถังๆละ 35,000 บาทเปน
เงิน 70,000 บาท 
3. คาถังลิควิดไนโตรเจนแชน้ําเชื้อ
ภาคสนาม ขนาด 3  ลิตร จํานวน 16 
ถังๆละ 15,000 บาท เปนเงิน 
120,000 บาท 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.2 
 
ช่ือกิจกรรมหลัก : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจคุณภาพและไดมาตรฐานเพ่ือการแขงขัน  
วงเงิน 9,094,600 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และ
เชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ :  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายไชยยุทธ ขุนฤทธิ์แกว ตําแหนง  เกษตรจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 175  หมู 9  ตําบลวังไผ อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 
หมายเลขโทรศัพท 077-586658 
 

(1) หลักการและเหตุผล 
(1.1) ท่ีมา : จังหวัดชุมพรไดกําหนดวิสัยทัศนของจังหวัดป2561 – 2564  คือชุมพรเมืองนาอยู

บนพ้ืนฐานการพัฒนาเกษตรกรรมและการทองเท่ียวคุณภาพเชื่อมโยงสองฝงทะเลโดยมีพันธกิจคือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันบนพ้ืนฐานการผลิตเชิงคุณภาพและ
ปลอดภัยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทองเท่ียวและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันทางการทองเท่ียวเสริมสรางคุณภาพคนครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยกระบวนการมีสวนรวมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดดูแลความสงบเรียบรอยและความม่ันคงเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนโดยมีเปาประสงครวมคือสินคาเกษตรมีคุณภาพไดรับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถใน
การแขงขันเพ่ิมข้ึนการบริหารจัดการทองเท่ียวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแขงขันประชาชนมีคุณภาพ
ครอบครัวชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : จังหวัดชุมพรมีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับการทํา

การเกษตรเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนําเอา
ความชื้นและฝนจากทะเลอันดามันพัดผานจังหวัดชุมพรทําใหปริมาณฝนกระจายตัวสมํ่าเสมอเกือบทุกปไดรับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจึงทําใหจังหวัดชุมพรเปนแหลง
ปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญเชนยางพาราปาลมน้ํามันไมผลมะพราวและกาแฟซ่ึงพืชเศรษฐกิจเหลานี้ใหผลผลิตคิด
มูลคารอยละ 44 ของรายไดGPPของจังหวัดสภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรจังหวัดชุมพรยังประสบ
กับปญหาตนทุนการผลิตสูงคุณภาพของผลผลิตยังไมไดมาตรฐานจึงทําใหราคาท่ีเกษตรกรขายไดคอนขางต่ํา
นอกจากเกษตรกรมีกําไรนอยหรือขาดทุนจากการผลิตแลวอาจทําใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาซ่ึงหาก
เกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมจะทําใหเกษตรกรผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน
จะสามารถยกระดับมูลคาสินคาใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวาประกอบกับในปลายป 2558 ประเทศไทยจะ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการแขงขันทางการคาจะสูงข้ึนเกษตรกรจะขาดโอกาสทางการแขงขันหาก
ไมไดรับการการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาคุณภาพและลดตนทุน 

ความเรงดวน : เรงดวนมากเนื่องจากตองเตรียมการพัฒนาเกษตรกรใหผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันลดผลกระทบจากการเปด AEC และเตรียมความพรอมเกษตรกร
รายยอย 
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(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ  

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : 
1.  เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพสูเกษตรกร 
2.  เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรคุณภาพและลดตนทุน 

(2.2)   สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม 
(2.3)   ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดําเนินการปกติ 
(2.4)   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ป เริ่มตนป 25๖๐ สิ้นสุด ป 256๑ 
(2.5)   สถานท่ีดําเนินโครงการ  

กิจกรรมท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผลคุณภาพและไดมาตรฐานสูความยั่งยืน 
ดําเนินการท่ีอําเภอหลังสวนและอําเภอทาแซะ 

กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจคุณภาพเพ่ือการแขงขัน 
ดําเนินการท่ีอําเภอเมืองชุมพร อําเภอปะทิว อําเภอทาแซะ อําเภอสวี อําเภอ

หลังสวน อําเภอทุงตะโก อําเภอละแม และอําเภอพะโตะ 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(3.1)   กลุมเปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(3.2)   ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจผูรับซ้ือผลผลิตผูสงออกสินคา 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(4.1)   เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
1.  เกษตรกรจํานวน 1,๗๐๐คนไดรับการฝกอบรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคา

เกษตรคุณภาพและลดตนทุนการผลิต 
2.  เกษตรกรรอยละ 60 ท่ีผานการฝกอบรมสามารถลดตนทุนการผลิตไดรอยละ๕ 

(4.2)   ผลผลิต 
เกษตรกร ๑,๗๐๐ ไดรับการถายทอดความรูเพ่ือยกระดับการผลิตสินคาเกษตร 

(4.3)   ผลลัพธ : เกษตรกรสามารถจําหนายสินคาไดในราคาท่ีสูงข้ึน 
(4.4)  ผลกระทบ  
 เชิงบวก : ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรสูงข้ึน 
 เชิงลบ : ไมมี 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

เดือน 
รายการ 

ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.

59 
ม.ค.-มี.ค.

60 
เม.ย.-มิ.ย.

60 
ก.ค.-ก.ย.

60 
1.สรางอาคารเอนกประสงคเพ่ือเก็บ
รวบรวมและคัดแยกคุณภาพผลผลิต 

    

2.ฝกอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน     
3.จัดทําแปลงเรียนรูตนแบบ     
4.รณรงคปองกันกําจัดศัตรูพืช     
 

(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน  9,094,600 บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

     รวมท้ังส้ิน 9,094,600  

งบดําเนินงาน ๕,๘๗5,60๐  
      - คาตอบแทน ๒๓๘,๕๐๐  

      - คาใชสอย 

             3,227,700 

 

 

      - คาวัสดุ ๒,๔๐๙,๔๐๐  
      - คาสาธารณูปโภค -  
งบลงทุน ๓,๒๑๙,๐๐๐  
      - คาครุภัณฑ -  
      - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ๓,๒๑๙,๐๐๐  
งบเงินอุดหนุน -  
งบรายจายอ่ืน -  

 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(8.1)  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ 

อนุญาต 
 อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
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(8.2)  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
มีและสมบูรณ........................................................................ 
มีแตยังไมสมบูรณ.................................................................... 
ไมมี 

(8.3)  ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 

• บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

• เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันท่ี 
    มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
    ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

• เทคนิคในการบริการจัดการ มีประสบการณสูง 
    มีประสบการณปานกลาง 
    ไมมีประสบการณ 

(8.4)  ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
  อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม 
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
  ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
-ไมมี- 
 

(๑๐) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : เศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
ผลิตสินคาเกษตร 

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจคุณภาพและไดมาตรฐานเพ่ือการแขงขัน 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

9,094,600 
 

๕,๘๗5,60๐ 
238,500 

 
 
 
 
 
 
 

238,500 
 

 
3,227,700 
1,282,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คาตอบแทนวิทยากรจํานวน 795 ชม. 
ชม. 300 บาท เปนเงิน 229,500 บาท 
 
 
-คาเชาท่ีพักผูไปศึกษาดูงานและผูจัด(ตาม
หลักสูตรฝกอบรม) จํานวน 539 คน คน
ละ 2 คืน คืนละ 800 บาทเปนเงิน 
862,400 บาท 
-คาเบี้ยเลี้ยงและพาหนะในการไป
ตรวจสอบผลผลิตทุเรียนของ
คณะกรรมการเพ่ือปองกันการจําหนาย
ผลผลิตทุเรียนดอยคุณภาพ 8 อําเภอ 
อําเภอละ 50,000 บาท เปนเงิน 
400,000 บาท 
-คาเบี้ยเลี้ยงและพาหนะในการติดตาม
ประเมินผลโครงการ 20,000 บาท 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
 
  (6) คาจางเหมาบริการ 

 
627,020 

 

 
-คาจางเหมารถบัสปรับอากาศนําเกษตรกร
ไปศึกษาดูงานตามหลักสูตร การผลิต
ทุเรียนคุณภาพและลดตนทุนการผลิต
จังหวัดระยอง หรือจังหวัดจันทบุรี จํานวน 
13 คัน  คันละ 3 วันวันละ 16,000 บาท 
เปนเงิน 624,000 บาท 

(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,318,280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คาอาหารกลางวันผูเขาฝกอบรมและผูจัด
หลักสูตรการผลิตทุเรียนคุณภาพและลด
ตนทุนการผลิตจํานวน 500 คน คนละ 4 
ม้ือ  ม้ือละ 120 บาท เปนเงิน 240,000 
บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขา
ฝกอบรมหลักสูตรการผลิตทุเรียนคุณภาพ
และลดตนทุนการผลิตจํานวน 500 คน 
คนละ 8 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท เปนเงิน 
140,000 บาท 
-คาอาหารกลางวันผูเขาฝกอบรม
ผูประกอบการรับซ้ือและจําหนายทุเรียน 
จํานวน 150 คนคนละ  200 บาท เปน
เงิน 30,000 บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขา
ฝกอบรมผูประกอบการรับซ้ือทุเรียนและ
จําหนายทุเรียนจํานวน 150 คน คนละ 
50 บาท เปนเงิน 7,500 บาท 
-คาอาหารกลางวันผูเขาฝกอบรมหลักสูตร
การผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ และลด
ตนทุนการผลิต จํานวน 800 คน คนละ 2 
ม้ือ ม้ือละ 120 บาท เปนเงิน 192,000 
บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขา
ฝกอบรมหลักสูตรการผลิตปาลมน้ํามัน
คุณภาพและลดตนทุนการผลิต 800 คน 
คนละ 4 ม้ือ  ม้ือละ 35 บาท เปนเงิน 
112,000 บาท 
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-คาอาหารกลางวันผูเขาฝกอบรมหลักสูตร
การผลิตกาแฟคุณภาพ และลดตนทุนการ
ผลิตจํานวน 100 คน คนละ 2 ม้ือ ม้ือละ 
120 บาท เปนเงิน 24,000 บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขา
ฝกอบรมหลักสูตรการผลิตกาแฟคุณภาพ 
และลดตนทุนการผลิต จํานวน 800 คน 
คนละ 4 ม้ือ  ม้ือละ 35 บาท เปนเงิน 
112,000 บาท 
-คาอาหารกลางวันผูเขาฝกอบรมหลักสูตร
การผลิตมะพราวคุณภาพ และลดตนทุน
การผลิตจํานวน 200 คน คนละ 2 ม้ือ 
ม้ือละ 120 บาท เปนเงิน 48,000 บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขา
ฝกอบรมหลักสูตรการผลิตมะพราว
คุณภาพ และลดตนทุนการผลิต จํานวน 
200 คน คนละ 4 ม้ือ  ม้ือละ 35 บาท 
เปนเงิน 28,000 บาท 
-คาอาหารกลางวันผูเขาฝกอบรมหลักสูตร
การผลิตมังคุดคุณภาพ และลดตนทุนการ
ผลิตจํานวน 100 คน คนละ 2 ม้ือ ม้ือละ 
120 บาท เปนเงิน 24,000 บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขา
ฝกอบรมหลักสูตรการผลิตมังคุดคุณภาพ 
และลดตนทุนการผลิต จํานวน 100 คน 
คนละ 4 ม้ือ  ม้ือละ 35 บาท เปนเงิน 
14,000 บาท 
-คาเอกสารวิชาการประกอบการฝกอบรม
หลักสูตรการผลิตทุเรียนคุณภาพและลด
ตนทุน จํานวน 500 เลม เลมละ 150 
บาท  เปนเงิน  75,000 บาท 
-คาเอกสารวิชาการประกอบการฝกอบรม
หลักสูตรการผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ และ
ลดตนทุนการผลิต  จํานวน 800 เลม  
เลมละ 150 บาท  เปนเงิน  120,000 
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บาท 
-คาเอกสารวิชาการประกอบการฝกอบรม
หลักสูตรการผลิตกาแฟคุณภาพ และลด
ตนทุนการผลิตจํานวน 100 เลม  เลมละ 
150 บาท  เปนเงิน  15,000 บาท 
-คาเอกสารวิชาการประกอบการฝกอบรม
หลักสูตรการผลิตมะพราวคุณภาพ และลด
ตนทุนการผลิตจํานวน 200 เลม  เลมละ 
150 บาท  เปนเงิน  30,000 บาท 
-คาเอกสารวิชาการประกอบการฝกอบรม
หลักสูตรการผลิตมังคุดคุณภาพ และลด
ตนทุนการผลิตจํานวน 100 เลม  เลมละ 
150 บาท  เปนเงิน  15,000 บาท 
-คาถุงผาใสเอกสารของผูเขารับการ
ฝกอบรม จํานวน 1,700 ใบ ราคาใบละ 
60 บาท เปนเงิน 102,000 บาท 
-คาอาหารกลางวันสําหรับผูจัดฝกอบรม 
คนละ 4 ม้ือ จํานวน 39 คน ม้ือละ 120 
บาท เปนเงิน  18,720 บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูจัด
ฝกอบรมคนละ 8 ม้ือ จํานวน 39 คน ม้ือ
ละ 35 บาทเปนเงิน 10,920 บาท 
-คาอาหารกลางวันสําหรับผูจัดฝกอบรม 
คนละ 2 ม้ือ จํานวน 45 คน ม้ือละ 120 
บาท เปนเงิน 10,800  บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูจัด
ฝกอบรมคนละ 4 ม้ือ จํานวน 45 คน ม้ือ
ละ 35 บาท เปนเงิน 6,300 บาท 
-คาอาหารกลางวันสําหรับผูจัดฝกอบรม 
คนละ 2 ม้ือ จํานวน 36 คน ม้ือละ 120 
บาท เปนเงิน 8,640  บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูจัด
ฝกอบรมคนละ 4 ม้ือ จํานวน 36 คน ม้ือ
ละ 35 บาท เปนเงิน 5,040 บาท 
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1.1.3  คาวัสดุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (14) วัสดุการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,409,400 
233,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,176,400 
 
 
 
 
 
 
 

-คาอาหารกลางวันสําหรับผูจัดฝกอบรม 
คนละ 2 ม้ือ จํานวน 36 คน ม้ือละ 120 
บาท เปนเงิน 8,600  บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูจัด
ฝกอบรมคนละ 4 ม้ือ จํานวน 36 คน ม้ือ
ละ 35 บาท เปนเงิน 5,040 บาท 
-คาอาหารกลางวันสําหรับผูจัดฝกอบรม 
คนละ 2 ม้ือ จํานวน 36 คน ม้ือละ 120 
บาท เปนเงิน 8,640  บาท 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูจัด
ฝกอบรมคนละ 4 ม้ือ จํานวน 36 คน ม้ือ
ละ 35 บาท เปนเงิน 5,040 บาท 
 
-คาปายประชาสัมพันธแกไขปญหาทุเรียน
ดอยคุณภาพ 8 อําเภอ  อําเภอละ 10 
ปาย รวม 80 ปายปายละ 1,000 บาท 
เปนเงิน 80,000 บาท 
-คาปายประชาสัมพันธแกไขปญหาทุเรียน
ดอยคุณภาพ ติดหนาสํานักงานเกษตร
จังหวัดชุมพรจํานวน 1 ปาย ราคาปายละ 
3,000 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
-คาสติ๊กเกอรเครื่องหมายผูผลิตทุเรียน
คุณภาพ จํานวน 25,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 
2 บาทเปนเงิน 50,000 บาท 
-คาปายฝกอบรม จํานวน 100 ปาย  ปาย
ละ 1,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท 
 
-คาปจจัยการผลิตในการจัดทําแปลงเรียนรู
การผลิตทุเรียนคุณภาพและลดตนทุนการ
ผลิตแปลงละ 5 ไร จํานวน 30 แปลง 
แปลงละ 30,000 บาท เปนเงิน 
900,000 บาท 
-คาปจจัยการผลิตในการจัดทําแปลงเรียนรู
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน
คุณภาพและลดตนทุนการผลิต แปลงละ 5 
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ไร จํานวน 50 แปลง แปลงละ 5,000
บาท เปนเงิน 250,000บาท 
-คาสารลอแมลงวันทอง จํานวน 800 ขวด 
ขวดละ 300 บาทเปนเงิน 240,000 
บาท 
-คาสารลอดวงแรดพรอมอุปกรณ จํานวน 
800 ชุดราคาชุดละ 600 บาท เปนเงิน 
480,000 บาท 
-คาลวดทําอุปกรณใสสารลอแมลงวันผลไม 
จํานวน 80 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 80 บาท 
เปนเงิน 6,400 บาท 
-คาปจจัยการผลิตจัดทําแปลงตนแบบการ
ผลิตมะพราว 30 แปลง แปลงละ 2 ไร ไร
ละ  5,000 บาทเปนเงิน 300,000 บาท 
 

2. งบลงทุน 
2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
 (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 
(1.6) คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสราง
ประกอบ  (ระบุรายการ)    
 

 3,219,000 
 
3,219,000 
3,219,000 
 
3,219,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
-คากอสรางโรงเรือนเอนกประสงค จํานวน 
2 หลัง (ตามแบบ) เพ่ือใชเปนท่ีรวบรวม
และคัดแยกคุณภาพผลผลิต 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)  

ลําดับความสําคัญ 1.3 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก : การสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาดวยทรัพยสินทางปญญา 
วงเงิน  2,500,000 บาท  
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายประสพชัย  พูลเกิด ตําแหนง พาณิชยจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ  สํานักงานพาณิชยจังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท  0-7751-1210 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

 (1.1) ท่ีมา : ในปจจุบันทรัพยสินทางปญญามีความสําคัญสําหรับโลกธุรกิจมากยิ่งข้ึน และจากการ
แถลงนโยบายของรัฐบาลท่ีใหมีการปฏิรูประบบทรัพยสินทางปญญาของไทยใหสอดรับกับการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสูไทยแลนด 4.0 ท่ีเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมและปญญา เพ่ือสงเสริมให
ผูประกอบการตระหนักในความสําคัญของทรัพยสินทางปญญาและสามารถใชประโยชนในเชิงพาณิชยตลอดจน
ใหทรัพยสินทางปญญาไทยไดรับการคุมครองในตางประเทศรวมท้ังไดเพ่ิมองคประกอบท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทาง
ปญญาของชุมชน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีไทยมีศักยภาพในการแขงขัน เชน เรื่อง สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) และจาก
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดชุมพร “การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ”มีวัตถุประสงค
ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร ประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลาดสินคาของ
จังหวัดชุมพร เพ่ือสรางฐานของระบบเศรษฐกิจการคาของจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัดชุมพรจึงไดมีการ
จัดทําโครงการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาดวยทรัพยสินทางปญญาใหกับสินคาจังหวัดชุมพรเพ่ือยกระดับสินคา
และเพ่ิมมูลคาสินคาของจังหวัดชุมพรใหเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางโดยมุงเนนสินคาประเภทผลไมและ
ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ซ่ึงเปนสินคาท่ีแสดงถึงความเปนอัตลักษณของจังหวัดชุมพร ดวยเหตุนี้จึงถือเปน
โอกาสทางการคาของผูประกอบการจังหวัดชุมพร ในการหาชองทางเพ่ือพัฒนาดานการตลาดและเพ่ิมมูลคา
สินคาใหเปนท่ียอมรับและเปนมาตรฐานสากล 
 (1.2) สรุปสาระสําคัญ :   

สภาพปญหา/ความตองการ : เนื่องจากจังหวัดชุมพร เปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพในดานการผลิตสินคา
เกษตรท่ีสําคัญ โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตเปนจํานวนมาก ท้ังไมผลและไมยืนตน ไดแก ทุเรียน 
กาแฟ กลวย มังคุด ลองกอง โดยเฉพาะกลวยเล็บมือนางชุมพรและกาแฟเขาทะลุ ซ่ึงเปนสินคาท่ีเปนท่ีรูจักและ
เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปจากผูบริโภคในเรื่องของคุณภาพ รสชาติ และเปนผลิตภัณฑท่ีแสดงถึงความเปน       
อัตลักษณของจังหวัดชุมพร โดยไดรับการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) จากกรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชยนอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังเปนแหลงท่ีมีศักยภาพในการผลิต ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)       
ท่ีหลากหลาย แตยังประสบปญหาดานการสรางมูลคาเพ่ิม และการทําตลาดท่ียั่งยืนจึงจําเปนตองกําหนด
เปาหมาย สงเสริมการใชประโยชนดานทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย และพัฒนาระบบการตลาด       
เพ่ือยกระดับสินคาและเพ่ิมมูลคาสินคาของจังหวัดชุมพรใหเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง 

ความเรงดวน : เปนโครงการในระยะเรงดวน ซ่ึงสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินคาและเพ่ิมมูลคาสินคาของจังหวัดชุมพร
ใหเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง เนื่องจากผูประกอบการ/เกษตรกร ในจังหวัดชุมพรสวนมากยังประสบปญหา
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ดานการสรางมูลคาเพ่ิม และการทําตลาดท่ียั่งยืน จึงจําเปนตองมีการสงเสริมและใหความรูทางการตลาด     
อีกท้ังยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดอีกทางหนึ่ง จากการท่ีเกษตรกรหรือผูประกอบการรายยอยมี
รายไดจากการจําหนายผลผลิตเพ่ิมข้ึน ก็จะสงผลใหจับจายใชสอยเพ่ิมข้ึน ทําใหปริมาณการหมุนเวียนของเงิน
และสินคาในตลาดขยายตัว และเพ่ิมมูลคา GDP ของจังหวัดไดอีกสวนหนึ่ง 

 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  

1) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมดานทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชยใหกับสินคาของจังหวัดชุมพร 
2) เพ่ือพัฒนาดานการตลาดแกผูประกอบการของจังหวัดชุมพรใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
3) เพ่ือสงเสริมภาพลักษณสินคาของจังหวัดชุมพร ใหเปนท่ีรูจักและยอมรับอยางกวางขวาง 
4) เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกร/ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการฯ มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 (2.2) สถานภาพของโครงการ  
โครงการเดิม   โครงการใหม 

 (2.3) ประเภทของโครงการ  
พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

 (2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป   เริ่มตน 1 ตุลาคม 2560   สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 
 (2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ ภายในประเทศหรอืในกลุมประเทศ IMT-GT 
 
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดเสีย 
 (3.1) กลุมเปาหมาย  เกษตรกร/ผูประกอบการ สินคาประเภทผลไมและผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
ของจังหวัดชุมพร 
 (3.2) ผูมีสวนไดเสีย  

๑) เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผูประกอบการ ในจังหวัดชุมพร    
2) องคกรภาคเอกชนและหนวยงานภาคราชการในจังหวัดท่ีเก่ียวของ  
 

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ สามารถใชประโยชนดานทรัพยสินทางปญญาใน
เชิงพาณิชยไดไมนอยกวา 30 ราย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

(4.2) ผลผลิต : กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจในการใชประโยชนดาน
ทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 
 (4.3) ผลลัพธ  : กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ สามารถใชประโยชนดานทรัพยสินทางปญญาใน
เชิงพาณิชยไดไมนอยกวา 30 ราย 

(4.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : เปนการยกระดับราคาสินคาและเพ่ิมมูลคาสินคาของจังหวัดชุมพรใหเปนท่ียอมรับและรูจัก

อยางแพรหลายสงผลใหสามารถสรางรายไดเขาสูจังหวัดมากข้ึน 
เชิงลบ : ไมมี 
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(5) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ีสําคัญ ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 60 ม.ค. – มี.ค. 61 เม.ย. – มิ.ย. 61 ก.ค. – ก.ย. 61 

1.กิจกรรมเตรียมความพรอมเกษตรกร/
ผูประกอบการจังหวัดชุมพร : สํารวจ
ขอมูลเกษตรกร/ผูประกอบการท่ีตองการ
สงเสริมทางดานทรัพยสินทางปญญา
จังหวัดชุมพร  

    

2. กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ ด า น
การตลาด : จัดประชุม เพ่ือพัฒนาและให
ความรูการใชประโยชนทางทรัพยสินทาง
ปญญาในเชิงพาณิชยและสงเสริมการขอ
จดทะเบียนใชประโยชนทางทรัพยสินทาง
ปญญา 

    

3. กิ จกร รมส ง เส ริ มช อ งทา งการจั ด
จํ าหน าย :  จั ด เ ชื่ อม โยงตลาดสินค า
ภายในประเทศหรือ ในกลุ มประเทศ     
IMT-GT 

    

(6) วิธีการดําเนินงาน              ดําเนินการเอง         จางเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ  จํานวน 2,500,000   บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 2,500,000  
 

1.สํารวจขอมูลผูประกอบการท่ีตองการ
สงเสริมทางดานทรัพยสินทางปญญาจังหวัด
ชุมพร–คาตอบแทน 
2.จัดประชุม เพ่ือพัฒนาและใหความรูการใช
ประโยชนทางทรัพยสินทางปญญาในเชิง
พาณิชย 
3.เชื่อมโยงตลาดสินคากับภูมิภาคอ่ืนๆ
ภายในประเทศหรือในกลุมประเทศ IMT-GT 
 

 
200,000 

 
 

300,000 
 
 

2,000,000 
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(8) ความพรอมโครงการ  

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  
ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว 
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
  มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
  ไมมี 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
   บุคลากรมีประสบการณ           ท้ังหมด         บางสวน        ไมมีประสบการณ 
   เครื่องมือดําเนินการ   มีความพรอมดําเนินการไดทันที  
      มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม     
      ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม  
   เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
       มีประสบการณปานกลาง 
       ไมมีประสบการณ  

(8.4) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
  ตองทํารายงานการศึกษา 
 
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ  

มีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในจังหวัดเพ่ือสรางและเชื่อมโยงตอยอดองค
ความรูในการบริหารจัดการและมีการศึกษาความตองการของตลาดเปาหมายและสงเสริมการพัฒนาตลาด
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหผลผลิตสอดคลองและตรงกับความตองการกับตลาดเปาหมาย 

 
(10) ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

-ไมมี- 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
ผลิตสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก สรางมูลคาเพ่ิมของสินคาดวย
ทรัพยสินทางปญญา 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
 
 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
 
 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,000,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํารวจขอมูลผูประกอบการท่ีตองการ
สงเสริมทางดานทรัพยสินทางปญญา
จังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
จัดประชุม เพ่ือพัฒนาและใหความรูการใช
ประโยชนทางทรัพยสินทางปญญาในเชิง
พาณิชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงตลาดสินคากับภูมิภาคอ่ืนๆ
ภายในประเทศหรือในกลุมประเทศ IMT-
GT 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.4 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก รวมกลุมอาชีพพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ 
วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองพะโตะ 
ผูรับผิดชอบ :   นางสาวเกตุวดี ปรางนาคี   ตําแหนง  ปลัดอําเภอ 
สถานท่ีติดตอ ท่ีทําการปกครองพะโตะ หมู ๘ ตําบล พะโตะ อําเภอพะโตะ ๘๖๑๘๐  
หมายเลขโทรศัพท  ๐๖๒-๕๘๔๖๔๑๗ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : เนื่องจากจังหวัดตองการพัฒนาดานอาชีพใหแกประชาชนในจังหวัดซ่ึงสอดคลองกับการ
พัฒนาของอําเภอ จึงมีการทําโครงการซ่ึงเก่ียวกับการรวมกลุมพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ เพ่ือใหเกิดรายได 
และสงเสริมอาชีพ เพ่ิมมูลคาของสินคาและผลิตภัณฑ  
 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : เนื่องดวยผลผลิตทางการเกษตรท่ีพบปญหาเรื่องโรคพืชตางๆ   
มีการปลอยใหผลไมสุกงอมเพราะราคาท่ีตกต่ํา จึงทําใหชาวบานไมสนใจท่ีจะเก็บผลไมไปขาย จึงทําใหผลไมท่ี
ไมมีการนําไปขายมีเปนจํานวนมาก ความตองการท่ีจะทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือท่ีจะมีผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูในดาน
การแปรรูปผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน 

ความเรงดวน : เนื่องดวยผลไมมีการออกตามฤดูกาล จึงตองมีการแปรรูปผลิตภัณฑตามฤดูกาล 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาและสรางรายไดใหแกชุมชน 

 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกชุมชนหมูบาน ลดการท้ิงผลไมท่ีชาวบาน
ปลอยใหเนาเสีย อบรมชาวบานใหมีความรูดานการแปรรูปเพ่ิมมูลคาของสินคาและผลิตภัณฑ 

(๒.2) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 
(๒.3) ประเภทของโครงการ 
พัฒนา     ดําเนินการปกติ 
(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปเริ่มตนป2560 สิ้นสุดป 2561 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ  หมู 8 ตําบล พะโตะจังหวัด ชุมพร 

 
(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : กลุมชาวบานท่ีปลูกผลไมและผูสนใจ 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ชาวบานมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน 
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(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
 ตัวช้ีวัด  เพ่ือจะมีสินคาดานการผลิตเก่ียวกับการแปรรูป ในเชิงเศรษฐกิจของชุมชน โดยตอ

ยอดจากในพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงการปลูกพืช เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง และกลวย เปนตน 
(๔.๒) ผลผลิต ผลผลิตตองข้ึนอยูกับผลไมในพ้ืนท่ี ท่ีจะนํามาแปรรูป ในชวงแรกจะตองมีการผลิต

อยางนอย10% ของผลไมท่ีจะเอามาใชในโครงการ 
(๔.3) ผลลัพธ : จะมีรายไดมีอาชีพเสริมของชุมชนในหมูบาน 
(๔.4) ผลกระทบ : ขาดความตอเนื่องของสินคา เพราะตองใชผลไมตามฤดูกาล 

เชิงบวก: ชาวชุมชนมีความเชีย่วชาญในดานการแปรรูป เม่ือเกิดปญหาก็สารมารถนําไปตอยอด
เพ่ิมมูลคาได 

เชิงลบ : เม่ือมีผูสนใจมากข้ึน อาจมีการลนตลาดของสินคาไมมีความแปลกใหมซํ้ากับสินคาท่ีเดิม
มีอยูแลวในตลาด 

 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 
1จัดหาแหลงจําหนาย
ผลิตภัณฑ 

    

2ประชาสัมพันธใหทราบถึง
โครงการ 

    

3จัดหากลุมแมบานท่ีสามารถ
แปรรูปสินคาและผลิตภัณฑ 

    

4เพ่ิมมูลคาในการจัดสงใน
รูปแบบอ่ืน 

  
 

  

5 ซ้ือสินคาอ่ืนๆในชุมชนมาจัด
จําหนาย 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง   จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการจํานวน  100,000 บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ๑๐๐,๐๐๐ - 
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

๗๕,๐๐๐ 
20,000 
20,000 

 
25,000 
10,000 
25,000 

- 
25,000 

- 
- 

 

 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
 ไมมี 

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด บางสวน  ไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 

 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
 มีประสบการณปานกลาง 
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(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(๘.๖) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

 
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ

โครงการ : จะมีการตั้งกลุมแมบาน โดยใหกลุมแมบานคัดเลือกคนผูมีหนาท่ีดูแลสินคาและผลิตภัณฑ อยู
ประจํา ณ ท่ีศูนยจําหนายสินคา มีการคิดคนหาวิธีการแปรรูปใหแปลกใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาและ
ผลิตภัณฑ ในชวงท่ีไมมีผลไมตามฤดูกาล 

 
(๑๐) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : เนื่องดวยผลผลิตทางการเกษตรท่ีออกตามฤดูกาล จึงมีขอจํากัดดาน

การแปรรูป ทําใหมีการแปรรูปไดในชวงท่ีมีผลผลิตออกเทานั้น   
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
ผลิตสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก สรางมูลคาเพ่ิมของสินคาดวย
ทรัพยสินทางปญญา 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
1.1.3  คาวัสดุ 
(1) คาวัสดุ 
1.1.4 คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

  
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 
250,000 

10,000 
 
 

25,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.5 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก : โครงการสงเสริมและสนับสนุนการโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การผลิตการเกษตร (โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3 x 4 ม.) 
วงเงิน : 1,510,000 บาท  
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงการพัฒนา
ระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ..นายทองรัตน...วรรณนุช........ตําแหนง....พลังงานจังหวัดชุมพร......โทร....077-512267....... 
 
(1) หลักการและเหตุผล  
 (1.1) ท่ีมา : จังหวัดชุมพร มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมแกการทําเกษตรกรรมจึงมีการปลูกพืช
เศรษฐกิจมากท่ีสุดคือปาลมน้ํามันรองลงมาคือยางพาราและเกษตรกรรมอ่ืนๆมีฝนตกชุกเกือบตลอดท้ังปและมี
ฤดูฝนยาวนานสภาพอากาศดังกลาวทําใหเกษตรกรผูทําแผนยางพาราดิบประสบปญหาดานคุณภาพของแผน
ยางท่ีไมไดมาตรฐานมีความชื้นสูงทําใหเกิดเชื้อราไดงายโดยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยรอยละ 90 และ
เปนสวนยางขนาดเล็กไมมีโรงรมควันเปนของตัวเองจึงใชวิธีทายางแผนดิบใหแหงดวยวิธีผึ่งยางในท่ีรมและผึ่ง
แดดซ่ึงใชเวลาในการตาก 10 -15 วัน 
 (1.2) สรุปสาระสําคัญ  
 สภาพปญหา/ความตองการ : สภาพอากาศของจังหวัดชุมพรทําใหการอบ/ตากยางพาราของ
เกษตรกรรายยอยประสพปญหาดานคุณภาพของแผนยางท่ีไมไดมาตรฐานมีความชื้นสูงทําใหเกิดเชื้อราไดงาย
การตากแหงแบบผึ่งแหงหรือตากแดดท่ีใชกันท่ัวไปใชระยะเวลาในการตากนาน 10 -15 วันการอบแหง
ยางพาราดวยโรงอบแหงยางพาราพลังงานแสงอาทิตยจึงเปนกรรมวิธีอยางหนึ่งท่ีทาใหยางแผนแหงสนิทแผน
ยางพารามีความโปรงใสกวาการผึ่งแผนยางพาราในท่ีรมไมข้ึนราในขณะเก็บใชเวลาในการตาก 2 – 3 และเปน
การใชพลังงานทดแทนท่ีมีศักยภาพลดการนาเขาพลังงานรูปแบบอ่ืนท่ีมีราคาแพงและยังชวยแกปญหาวิกฤต
เรื่องการขาดแคลนพลังงานอีกทางหนึ่งดวยในการดาเนินการในโครงการฯนอกจากสนับสนุนอุปกรณแลวจา
เปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความรูถึงข้ันตอนวิธีการและการบํารุงรักษาโดยการดาเนินการดังกลาวกระทาโดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ความเรงดวน : มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองไดรับการสนับสนุน เนื่องจากขณะนี้ราคายางแผนมีราคา
ตกตํ่า การใชโรงอบแหงยางพาราพลังงานแสงอาทิตยจะทําใหแผนยางมีคุณภาพท่ีดีข้ึน และสามารถจําหนาย
ไดในราคาท่ีสูงข้ึน จึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับสินคาเกษตรของจังหวัดไดเปนอยางดี 
 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีมีความเหมาะสมในการ
แปรรูปสินคาทางการเกษตรเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑทางการเกษตร 
 (2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
 (2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

(2.4)ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป   เริ่มตนป   2560  สิ้นสุดป    2561   
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(2.5)สถานท่ีดําเนินโครงการ  :  อําเภอเมือง อําเภอทาแซะ อําเภอปะทิว อําเภอสวี อําเภอหลังสวน 
อําเภอทุงตะโก อําเภอพะโตะ อําเภอละแม และจังหวัดชุมพร 
(3) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย  

(3.1) กลุมเปาหมาย  : กลุมวิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร 10 กลุม ครอบคลุม 8 อําเภอ จังหวัดชุมพร 
(3.2) ผูมีสวนไดเสีย : สํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร, สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชุมพร, 

สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     

(4) เปาหมายผลลัพธ และผลกระทบโครงการ :       
 (4.1) เปาหมายโครงการ  
  ตัวชี้วัด : มีการใชโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 10 กลุม/แหง  มีวิทยากรตัวคูณดาน
พลังงานประจําชุมชน 20 คน 
 (4.2) ผลผลิต : 
  1. การใชโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 10 กลุม/แหง   
  2. มีวิทยากรตัวคูณดานพลังงานประจําชุมชน 20 คน 
 (4.3) ผลลัพธ : 
  1. โรงอบแหงตากยางพาราพลังงานแสงอาทิตยสามารถระยะเวลาในการตากลงไดรอยละ 80  
  2. มีวิทยากรตัวคูณดานพลังงานประจําชุมชนเพ่ิมข้ึน   
  3. มูลคาผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน   
  4. เผยแพรความรูดานพลังงานใหท่ัวถึงยิ่งข้ึน 
 (4.4) ผลกระทบ 
  เชิงบวก : ผูเขารวมโครงการสามารถถายทอดความรูไปสูครอบครัวและชุมชน ทําใหลดการ
ใชพลังงาน 
  เชิงลบ : - 
๕) แนวทางการดําเนินงาน  

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.
60 

ม.ค. – มี.ค. 61 เม.ย. – มิ.ย. 61 ก.ค. – ก.ย. 61 

1.จัดประชุม/คณะกรรมการพลังงาน 
/ อส.พน. 
2.ประกาศรับส มัครและลง พ้ืน ท่ี
สํารวจพ้ืนท่ีและคัดเลือกครัวเรือน 
ชุมชนท่ีเขารวมโครงการ 
3.จัดฝกอบรมใหความรูหรือศึกษาดู
งาน 
4.ดํา เนินการติดตั้ งระบบอบแห ง
พลังงานแสงอาทิตย 
5.สรางองคความรูสูชุมชน / ศูนย
เรียนรูของตําบล 
6.ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
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(6) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง   จางเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ จํานวน  1,510,000.- บาท 
 รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 1,510,000 - 

งบบุคลากร 
- เงินเดือนและคาจางประจํา 
- คาตอบแทนพนักงานราชการ 
- คาจางชั่วคราว 
งบดําเนินงาน 
- คาตอบแทน 
- คาใชสอย 
- คาวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- คาครุภัณฑ 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน  

  
- 
- 
- 
  

54,300 
67,200 
38,500 

- 
  
- 

1,350,000 
-  
- 

  
- 
- 
- 
  
- 
- 
- 
- 
  
- 
- 
-  
- 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 
 (8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที 
  อยูในระหวางเตรียมการ  
   อยูระหวางศึกษาความเหมาะสม 
 (8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
    มีและสมบูรณ สํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร 

 มีแตยังไมสมบูรณ 
 ไมมี 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
o บุคลากรมีประสบการณ   ท้ังหมด บางสวน  ไมมีประสบการณ 
o  เครื่องมือดําเนินการ    มีพรอม ดําเนินการไดทันที 

  มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
  ไมมี   ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
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o เทคนิคการบริหารจัดการ  
 มีประสบการณสูง   
 มีประสบการณปานกลาง  
 ไมมีประสบการณ 

 (8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม  
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว   

 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

 (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษาแหงชาติ  
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
 1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรูใหมแกชุมชนเปนระยะๆ   
 2. จัดทําสื่อความรูใหม  
 3. สรางกิจกรรมประกวดความรู สิ่งประดิษฐดานพลังงาน  
 4. เขาพบปะดูแลเพ่ือรับฟงขอคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูเปนระยะๆ 
 
(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ขนาด/สภาพพ้ืนท่ีของกลุมเปาหมายบางรายไมเอ้ืออํานวยตอการนํา
ความรูดานพลังงานไปปฏิบัติ 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย 
หนวย : บาท 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ

สํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 2560 

(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต :........ไมตองระบุ.......................... 

โครงการ :โครงการสงเสริมและสนับสนุน

การโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร(โรง

อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3 x 4 

ม.) 

กิจกรรมหลัก .....ติดตั้งระบบอบแหง

พลังงานแสงอาทิตย         . 

1. งบดําเนินงาน 

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

1.1.1 คาตอบแทน 

  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 

  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (3) คาเชาบาน 

  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน 

ผูใหญบาน 

  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางใน

ตางประเทศ 

-  

 

1,510,000 

 

 

160,000 

 

54,300 

- 

47,700 

- 

- 

- 

- 

6,600 

- 

67,200 

- 

งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยจาย/

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูควบคุม

งาน 

- กรรมการ TOR และกําหนดราคา

กลาง เปนเงิน 3,900บ. 

- กรรมการรับและปดซอง เปนเงิน 

5,100บ. 

- กรรมการตรวจการจาง 3 ครั้งๆละ 

3,900บ. 

เปนเงิน11,700 บ. 

- ผูควบคุมงาน 300 บ./วัน x 90 วัน 

x 1 คน  

รวม 27,000 บ. 

 

คาตอบแทนวิทยากร 

- 1คนx6ชม.ตอวันx1วันx600บาท

ตอชม รวม 3,600 บ. 

- 1คนx5ชม.ตอวันx1วันx600บาท

ตอชม รวม 3,000 บ. 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ

สํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 2560 

(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

   (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนา

ฝกอบรม) 

  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

1.1.2 คาใชสอย 

  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 

(4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

 (5) คาเชาทรัพยสิน 

  (6) คาจางเหมาบริการ 

  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (8) คารับรองและพิธีการ 

  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

1.1.3  คาวัสดุ 

  (1) วัสดุสํานักงาน 

  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

48,000 

19,200 

- 

 

38,500 

9,000 

20,000 

- 

4,500 

คาจางเหมาบริการ 

- ลูกจางโครงการ 1 คนx8,000 

บ./เดือนx6เดือน รวม 48,000บ. 

 

 

 

 

 

 

 

คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

1.จัดประชุมชี้แจงโครงการ 1 ครั้ง

รวม 12,000 บาท 

2.อบรมการใชงานและบํารุงรักษา 

จัด 1ครั้งๆละ 1 วันรวม 7,200 

บาท 

 

คาวัสดุสนามและการฝก 

- วัสดุฝกอบรมการใชงานและ

บํารุงรักษา 5,000บาท 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ

สํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 

2560 

(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

(6) วัสดุกอสราง 

  (7) วัสดุงานบานงานครัว 

  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

  (9) วัสดุสนามและการฝก 

 (10) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 

  (11) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (12) วัสดุอาหาร 

  (13) วัสดุการเกษตร 

  (14) วัสดุยานพาหนะและขนสง 

2.2 คาสาธารณูปโภค 

๒.๑ คาไฟฟา 

๒.๒ คาน้ําประปา 

๒.๓ คาบริการโทรศัพท 

๒.๔ คาบริการไปรษณีย 

๒.๕ คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

๒. งบลงทุน 

๒.๑ คาครุภัณฑ 

(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

- 30 ชุดๆละ 150 บ. รวม 

4,500บ. 

 

วัสดุสํานักงาน 

 - กระดาษ หมึกปริ้น ฯลฯ รวม 

9,000 บ. 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

- 800 ลิตรๆละ 25 บ.รวม 

20,000 บ. 

 

ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จํ า เ ป น แ ล ะ

รายละ เ อียดค า ใช จ า ย ในการตั้ ง

งบประมาณอัตราราคาคางานตอหนวย 

บัญชีราคามาตรฐาน สํานักงบประมาณ 

ราคามาตรฐานของหนวยงานราชการ

่   
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(๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทข้ึน

ไป 

  (๑.๑) ครุภัณฑสํานักงาน  (ระบุรายการ) 

  (๑.๒) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

         (ระบุรายการ) 

  (๑.๓) ครุภัณฑคอมพิวเตอร(ระบุรายการ) 

  (๑.๔) ครุภัณฑงานบานงานครัว 

         (ระบุรายการ) 

  (๑.๕) ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร 

         (ระบุรายการ) 

  (๑.๖) ครุภัณฑกอสราง (ระบุรายการ) 

  (๑.๗) ครุภัณฑการเกษตร (ระบุรายการ) 

  (๑.๘) ครุภณัฑการศึกษา (ระบุรายการ) 

  (๑.๙) ครุภณัฑการแพทย (ระบุรายการ) 

  (๑.๑๐) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

          (ระบุรายการ) 

  (๑.๑๑) ครุภัณฑโรงงาน (ระบุรายการ) 

  (๑.๑๒) ครุภัณฑสํารวจ  (ระบุรายการ) 

  (๑.๑๓) ครุภัณฑกีฬา (ระบรุายการ)  

  

 

 

 

 

 

1,350,000 

 

 

ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จํ า เ ป น แ ล ะ

รายละ เ อียดค า ใช จ า ย ในการตั้ ง

งบประมาณอัตราราคาคางานตอหนวย 

บัญชีราคามาตรฐาน สํานักงบประมาณ 

ราคามาตรฐานของหนวยงานราชการ

อ่ืน  
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป ๒๕๕๕

(ถามี) 

ป  ๒๕๕๖ 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

(๑.๑๘) ครุภัณฑสนาม (ระบุรายการ) 

  (๑.๑๙) ครุภัณฑกลาโหม (ระบุรายการ) 

๒.๒  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท 

 (๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑๐ ลานบาทข้ึน

ไป 

 (๑.๑) คาท่ีดิน  (ระบุรายการ) 

 (๑.๒) คากอสรางอาคารท่ีพักอาศัยและ

สิ่งกอสรางประกอบ (ระบุรายการ) 

 (๑.๓) คาปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและ

สิ่งกอสรางประกอบ (ระบุรายการ) 

(๑.๔) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและ

สิ่งกอสรางประกอบ (ระบุรายการ) 

 (๑.๕) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและ

สิ่งกอสรางประกอบ (ระบุรายการ) 

 (๑.๖) คากอสรางอาคารการศึกษาและ

สิ่งกอสรางประกอบ (ระบรุายการ)    

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,350,000 

1,350,000 

 

ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จํ า เ ป น แ ล ะ

รายละ เ อียดค า ใช จ า ย ในการตั้ ง

งบประมาณอัตราราคาคางานตอหนวย 

บัญชีราคามาตรฐาน สํานักงบประมาณ 

ราคามาตรฐานของหนวยงานราชการ

อ่ืน  

   

 

  

  

สํ า ห รั บ ก อ ส ร า ง โ ร ง อ บ แ ห ง

แสงอาทิตย จํานวน 10 หลัง 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป ๒๕๕๕

(ถามี) 

ป  ๒๕๕๖ 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

(๑.๑๐) คากอสรางสนามกีฬาและสิ่งกอสราง

ประกอบ (ระบุรายการ)  

 (๑.๑๑) คาปรับปรุงสนามกีฬาและ

สิ่งกอสรางประกอบ (ระบุรายการ) 

 (๑.๑๒) คากอสรางระบบสาธารณูปโภค 

       (ระบุรายการ) 

 (๑.๑๓) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

       (ระบุรายการ) 

 (๑.๑๔) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

       (ระบุรายการ) 

 (๑.๑๕) คาปรับปรุงแหลงน้ํา (ระบุรายการ) 

 (๑.๑๖) คากอสรางทางและสะพาน 

       (ระบุรายการ) 

 (๑.๑๗) คาปรับปรุงทางและสะพาน 

        (ระบรุายการ) 

 (๑.๑๘) คาบํารุงรักษาทางและสะพาน 

        (ระบุรายการ) 

 (๑.๑๙) คาสํารวจออกแบบ (ระบุรายการ) 

   

 

 

ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จํ า เ ป น แ ล ะ

รายละ เ อียดค า ใช จ า ย ในการตั้ ง

งบประมาณอัตราราคาคางานตอหนวย 

บัญชีราคามาตรฐาน สํานักงบประมาณ 

ราคามาตรฐานของหนวยงานราชการ

อ่ืน  
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป ๒๕๕๕

(ถามี) 

ป  

๒๕๕๖ 

 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

 (๑.๒๐) คาควบคุมงาน (ระบุรายการ) 

 (๑.๒๑) คาจางบริษัทท่ีปรึกษา (ระบุรายการ) 

๓. งบเงินอุดหนุน 

๓.๑ เงินอุดหนุนท่ัวไป 

๑)  เงินอุดหนุนท่ัวไป

................................................ 

๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๑)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

.......................................... 

๔.งบรายจายอ่ืน 

๔.๑ 

.......................................................................... 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุเหตุผลความจําเปนและ

รายละเอียดคาใชจายในการตั้ง

งบประมาณ 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.6 
ช่ือโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือกิจกรรมหลัก  : ระบบสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ วงเงิน 46,288,300 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : 1.  สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
   2.  โครงการชลประทานชุมพร 
   3.  สถานีพัฒนาท่ีดินชุมพร 
   4.  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชุมพร 
   5.  สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายไชยยุทธ ขุนฤทธิ์แกว ตําแหนง เกษตรจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 175 หมู 9 ตําบลวังไผ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
หมายเลขโทรศัพท 077-586658 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : จังหวัดชุมพรไดกําหนดวิสัยทัศนของจังหวัด ป 2561 – 2564 คือ ชุมพรเมืองนาอยู
บนพ้ืนฐาน การพัฒนาเกษตรกรรมและการทองเท่ียวคุณภาพเชื่อมโยงสองฝงทะเล โดยมีพันธกิจ คือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ การผลิตสินคาเกษตรเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันบนพ้ืนฐานการผลิตเชิงคุณภาพ
และปลอดภัยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทองเท่ียวและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันทางการทองเท่ียวเสริมสรางคุณภาพคนครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยกระบวนการมีสวนรวมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการจังหวัดดูแลความสงบเรียบรอยและความม่ันคงเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน โดยมีเปาประสงครวมคือสินคาเกษตรมีคุณภาพไดรับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถใน
การแขงขันเพ่ิมข้ึนการบริหารจัดการทองเท่ียวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแขงขันประชาชนมีคุณภาพ
ครอบครัวชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : จังหวัดชุมพรมีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับการทํา

การเกษตรเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนําเอา
ความชื้นและฝนจากทะเลอันดามันพัดผานจังหวัดชุมพรทําใหปริมาณฝนกระจายตัวสมํ่าเสมอเกือบทุกปไดรับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจึงทําใหจังหวัดชุมพรเปนแหลง
ปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญเชนยางพาราปาลมน้ํามันไมผลมะพราวและกาแฟซ่ึงพืชเศรษฐกิจเหลานี้ใหผลผลิตคิด
มูลคารอยละ 44 ของรายได GPP ของจังหวัดสภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรจังหวัดชุมพรยังประสบ
กับปญหาตนทุนการผลิตสูงคุณภาพของผลผลิตยังไมไดมาตรฐานจึงทําใหราคาท่ีเกษตรกรขายไดคอนขางต่ํา
นอกจากเกษตรกรมีกําไรนอยหรือขาดทุนจากการผลิตแลวอาจทําใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาซ่ึงหาก
เกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมจะทําใหเกษตรกรผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน
จะสามารถยกระดับมูลคาสินคาใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวาประกอบกับในปลายป 2558 ท่ีผานมา
ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการแขงขันทางการคาสูงข้ึนอยางไรก็ตามกระทรวงเกษตร
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และสหกรณไดเห็นถึงความสําคัญในสงเสริมใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองเพ่ิมมากข้ึนท้ังในดานการจัดหา
ปจจัยผลิตและการจําหนายผลผลิตรวมถึงสามารถสินคาท่ีมีคุณภาพไดในตนทุนต่ําลงจึงไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการระบบสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญตนแบบของจังหวัดจํานวน 2 แปลงไดแกแปลงใหญ
ตนแบบนิคมสหกรณหลังสวน(ปาลมน้ํามัน)และแปลงใหญตนแบบมังคุดหลังสวนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งใน
การบูรณาการระหวางหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณและภาคีเครือขายในจังหวัดเพ่ือพัฒนาแปลง
ใหญตนแบบของจังหวัดชุมพร 

ความเรงดวน : เรงดวนมากเนื่องจากตองเตรียมการพัฒนาเกษตรกรใหผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันลดผลกระทบจากการเปด AEC และเตรียมความพรอมเกษตรกร
รายยอย 

 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ : 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : 
1.  เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพสูเกษตรกร 
2.  เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรคุณภาพและลดตนทุน 

(2.2)  สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3)  ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา    ดําเนินการปกติ 
(2.4)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป 2560 สิ้นสุด ป 2561 
(2.5)  สถานท่ีดําเนินโครงการ  

1.  แปลงใหญตนแบบนิคมสหกรณหลังสวน (ปาลมน้ํามัน) ต.บานควนอ.หลังสวนจ.ชุมพร 
2.  แปลงใหญตนแบบมังคุดหลังสวน ต.ทามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(3.1)   กลุมเปาหมาย  

1.  เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญตนแบบนิคมสหกรณหลังสวน (ปาลมน้ํามัน) ต.บานควน   
อ.หลังสวน จ.ชุมพร จํานวน 130 ครัวเรือน 
2.  แปลงใหญตนแบบมังคุดหลังสวน ต.ทามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร จํานวน 153 ครัวเรือน 

(3.2)   ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจผูรับซ้ือผลผลิตผูบรโิภคและผูสงออกสินคา 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(4.1)   เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด เกษตรกรรอยละ 283 รายมีความรูดานการผลิตสินคาคุณภาพ 
(4.2)   ผลผลิต 

เกษตรกรรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการสามารถผลิตสินคาเกษตรมีคุณภาพมากข้ึน 
(4.3)   ผลลัพธ  
(4.4)  ผลกระทบ  
 เชิงบวก : ผลผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 เชิงลบ : ไมมี 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๐ ม.ค.-มี.ค.6๑ เม.ย.-มิ.ย.6๑ ก.ค.-ก.ย.6๑ 
1. แปลงใหญตนแบบนิคมสหกรณหลังสวน 
(ปาลมน้ํามัน) 

    

1.1 ระบบสงน้ําฝายบานหวยตาสิงห  
ต.บานควนอ.หลังสวนจ.ชุมพร 

    

1.2 ถายทอดความรูดานบัญชีครัวเรือน     
1.3 กิจกรรมพัฒนาท่ีดิน     
1.4 กิจกรรมกอสรางจุดรับซ้ือปาลมน้ํามัน     
2.แปลงใหญตนแบบมังคุดหลังสวน     
2.1 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบ     
2.2 กิจกรรมถายทอดความรูดานบัญชีครัวเรือน     
2.3 กิจกรรมพัฒนาท่ีดิน     

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง  จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 46,288,300 บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 46,288,300 - 
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

๓,๖๔๗,๓๑0 
- 

๓๒๗,๓00 
๓,๓๒๐,๐๐๐ 

- 
42,๖๔๑,๐๐0 
๑,๙๒๐,๐๐๐ 

40,๗๒๑,๐๐๐ 
- 
- 
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(๘) ความพรอมของโครงการ 

(8.1)  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาต 
 อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.2)  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
มีและสมบูรณ........................................................................ 
มีแตยังไมสมบูรณ.................................................................... 
ไมมี 

(8.3)  ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 

• บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

• เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันท่ี 
    มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
    ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

• เทคนิคในการบริการจัดการ มีประสบการณสูง 
    มีประสบการณปานกลาง 
    ไมมีประสบการณ 

(8.4)  ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
  อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม 
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
  ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ไมมี 

(๑๐) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด  : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : เศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
ผลิตสินคาเกษตร 

กิจกรรมหลัก ระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ
จังหวัดชุมพร 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
 
 
(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 

  
 
 
 

61,288,310 
 

3,647,310 
3,647,310 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
327,300 

12,000 
 
 
 
 
 
 

137,450 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-คาสงเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด จํานวน 
800 ไร  ไรละ 15 บาทเปนเงิน 
12,000 บาท 
 
 
 
 
 
-คาจางเหมาเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะห
ธาตุอาหารพืช 383 ตัวอยาง ตัวอยางละ 
150 บาทเปนเงิน  57,450 บาท 
-งานปรับพ้ืนท่ี เปนเงิน 80,000 บาท 

(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 

 177,850 
 

-คาฝกอบรมใหความรูเรื่องการปรับปรุง
บํารุงดิน/การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
 
 
 
 
 
 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 
  (12) วัสดุเครื่องแตงกาย 
  (13) วัสดุอาหาร 
  (14) วัสดุการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
2.1 คาไฟฟา 
2.2 คาน้ําประปา 
2.3 คาบริการโทรศัพท 
2.4 คาบริการไปรษณีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,320,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,320,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 383 ราย  รายละ 300 บาท 
(เปนเวลา 1 วัน) เปนเงิน 114,900 
บาท 
-ถายทอดความรูดานบัญชีครัวเรือน 
จํานวน 100 ราย เปนเงิน 62,960 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คาจัดซ้ือโดโลไมท จํานวน 400 ตัน  
ตันละ 1,700 เปนเงิน 680,000 บาท-
คาจัดซ้ือวัสดุสําหรับผลิตปุยหมักสูตร
พระราชทาน จํานวน 400 ตัน  ตันละ 
3,400 บาท เปนเงิน 1,360,000 บาท 
-คาจัดซ้ือวัสดุสําหรับผลิตปุยอินทรีย
คุณภาพสูง จํานวน 200 ตัน  ตันละ 
6,400 บาทเปนเงิน 1,280,000 บาท 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
  (1.1) ครุภัณฑสํานักงาน (ระบุรายการ) 
  (1.2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
         (ระบุรายการ) 

 
 
57,641,000 
1,920,000 

  (1.3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุรายการ) 
  (1.4) ครุภัณฑงานบานงานครัว (ระบุรายการ) 
  (1.5) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.6) ครุภัณฑกอสราง (ระบุรายการ) 
  (1.7) ครุภัณฑการเกษตร (ระบุรายการ) 
  (1.8) ครุภัณฑการศึกษา (ระบุรายการ) 
  (1.9) ครุภัณฑการแพทย (ระบุรายการ) 
  (1.10) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (ระบุรายการ) 
  (1.11) ครภุัณฑโรงงาน (ระบุรายการ) 
  (1.12) ครุภัณฑสํารวจ (ระบุรายการ) 
  (1.13) ครุภัณฑกีฬา (ระบรุายการ)  
  (1.14) ครภุัณฑดนตร ี(ระบุรายการ) 
  (1.15) ครภุัณฑอาวุธ (ระบุรายการ) 
  (1.16) ครภุัณฑวิทยาศาสตร (ระบุรายการ) 
  (1.17) ครภุัณฑเครื่องจักรกล (ระบุรายการ) 
  (1.18) ครภุัณฑสนาม (ระบุรายการ) 
  (1.19) ครุภัณฑกลาโหม (ระบุรายการ) 

  
 
 
 
 
420,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,500,000 

 
 
 
 
 
-เครื่องชั่ง ขนาด 50 ตัน เปนเงิน 
420,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รถตักลอยาง 100 แรงมา 
 
 

2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
 (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 
(1.1) คาท่ีดิน (ระบุรายการ) 
 (1.2) คากอสรางอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.3) คาปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 

 40,721,000 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
(1.4) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.5) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง
ประกอบ  (ระบุรายการ) 
 
 
 
 
 
 (1.6) คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ)    
(1.7) คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.8) คากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.9) คาปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและ
สิ่งกอสรางประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.10) คากอสรางสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ)  
 (1.11) คาปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.12) คากอสรางระบบสาธารณูปโภค 
       (ระบุรายการ) 
 (1.13) คาปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 
       (ระบุรายการ)  
 (1.14) คาปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 (ระบุรายการ) 
 (1.15) คาปรับปรุงแหลงน้ํา (ระบุรายการ) 
 (1.16) คากอสรางทางและสะพาน (ระบุรายการ) 
 (1.17) คาปรับปรุงทางและสะพาน (ระบุรายการ) 
 (1.18) คาบํารุงรักษาทางและสะพาน  
           (ระบุรายการ) 
 (1.19) คาสํารวจออกแบบ (ระบุรายการ) 
 (1.20) คาควบคุมงาน (ระบุรายการ) 
 (1.21) คาจางบริษัทท่ีปรึกษา (ระบุรายการ) 

 
 
40,721,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ระบบทอสงน้ํา ความยาว 5,500 เมตร 
พรอมอาคารประกอบ พ้ืนท่ี 2,000 ไร
เปนเงิน 15,000,000 บาท 
-สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบ เปน
เงิน 39,961,000 บาท 
-กอสรางอาคารจุดรับซ้ือปาลม(หองชั่ง)  
เปนเงิน 400,000 บาท 
-ลานเทปาลม ขนาด 20x25 เมตร เปน
เงิน 360,000 บาท 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
 
๓. งบเงินอุดหนุน 
๓.๑ เงินอุดหนุนท่ัวไป 
๑)  เงินอุดหนุนท่ัวไป................................................ 
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๑)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
.......................................... 
๔.งบรายจายอ่ืน 
๔.๑ .......................................................................... 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 2.1 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการแปรรูปสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาผูประกอบการ OTOP และ SMEs  รุนใหม  วงเงิน  900,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 201 หมู 1 ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
หมายเลขโทรศัพท  077-511601  
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ปจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ดําเนินการมาแลวประมาณ 13-15 ป 
ผูประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพในชวงแรกๆ เริ่มอยูในชวงท่ีมีอายุสูงข้ึน ประกอบกับในทศวรรษท่ี
ผานมาสิ่งแวดลอมทางการคาท้ังในระดับทองถ่ินและในระดับสากลมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทําให
พฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สงผลใหผูผลิตสินคาตองทําการปรับปรุงและพัฒนาสินคา
ใหตอบสนองตอความตองการของลูกคา อีกท้ังการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีมีไดรับการพัฒนาใหมี
ความกาวหนาอยางสูง มีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับการใชงาน มีฟงกชั่นการทํางานท่ีซับซอนมากข้ึน            
ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดหลากหลาย สงผลกระทบท่ีเห็นชัดเจน         
ในปจจุบันผูประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาอยางถูกตองเหมาะสม สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีเหลานี้เปน
เครื่องมือในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตั่งแตปงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 กระทรวง
อุตสาหกรรม ไดดําเนินการพัฒนาผูประกอบการรุนใหม ผานทางโครงการพัฒนาทายาทวิสาหกิจเพ่ือขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนไทยอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกลยุทธในการพัฒนา คือ “พัฒนาอยางตอเนื่อง เนนการนํา
องคความรูไปใชจริง” ปจจุบันมีทายาทวิสาหกิจชุมชนท่ีผานการพัฒนาบางแลว มีคาเฉลี่ยของอายุทายาท
วิสาหกิจท่ีเขารับการพัฒนาประมาณ 40 ป มีรอยละ 30 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และรอยละ 5 ท่ีจบ
การศึกษาในระดับปริญญาโท จะเห็นไดวาคนรุนใหมๆ ใหความสนใจในการเปนผูประกอบการมากข้ึนดวยการ
กลับไปพัฒนาอาชีพของครอบครัวใหมีความเจริญเติบโตมากข้ึน 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจึงขอเสนอ “โครงการพัฒนาผูประกอบการ OTOP และ SMEs 
รุนใหม” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการ OTOP และ SMEs รุนใหม โดยเฉพาะบุคลากรรุน
ใหมเปนทายาท และเปดกวางใหกับบุคคลท่ัวไปท่ีเคยประกอบวิชาชีพวิสาหกิจชุมชน และผูท่ียังไมเคยประกอบ
อาชีพวิสาหกิจชุมชน แตมีความสนใจเก่ียวกับภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมประเพณีของไทย จะเปนมิติใหมในการ
ซ่ึงจะทําใหสามารถผลิตสินคาในเชิงพาณิชยออกสูตลาด สรางรายไดและความม่ันคงดานเศรษฐกิจของจังหวัด
ชุมพรตอไป 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : จังหวัดชุมพรมีผลิตภัณฑชุมชนท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมพัฒนา

ชุมชน ในป พ.ศ. 2559 จํานวน 122 ราย โดยมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย เชน ผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม ผา
และเครื่องแตงกาย ของใช และสมุนไพรท่ีมิใชอาหาร ซ่ึงผลิตภัณฑตางๆ เหลานี้ ยังไมไดรับการสงเสริมหรือ
พัฒนาในหลายๆ ดานท่ีทําใหเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะ
บุคลกากรรุนใหมท่ีเปนทายาท หรือผูสนใจท่ีสามารถตอยอดทางธุรกิจ เพ่ือเปนกลุมคนท่ีสามารถผลิตสินคาใน
เชิงพาณิชยออกสูตลาดโลกได  
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ความเรงดวน : มีความเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

ของสถานประกอบการ OTOP และ SMEs รุนใหม เพ่ือรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑของจังหวัดชุมพร ในการ

แขงขันในประเทศและตางประเทศ อีกท้ังเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูเศรษฐกิจอาเซียน และตลาดโลก 

 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 

1. พัฒนาผูประกอบการ OTOP และ SMEs รุนใหม ท่ีมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อน

วิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ียังยึดโยงกับภูมิปญญาไทย 

๒. พัฒนาผูประกอบการ OTOP และ SMEs รุนใหม ใหมีความสามารถประยุกตใชองคความรู 

และเทคโนโลยีใหมๆ ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจในทามกลางความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางการคา

ในระดับทองถ่ิน และในระดับสากล 

(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปเริ่มตนป 2561 สิ้นสุดป 2562 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ  ภายในจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการ OTOP และ SMEs รุนใหม ในจังหวัดชุมพร จํานวน 25 ราย 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด มีผูประกอบการ OTOP และ SMEs รุนใหมไดรับการพัฒนาความรูเก่ียวกับการบริหาร
และการขับเคลื่อนธุรกิจ จํานวน 25 ราย 

(๔.๒) ผลผลิตจํานวนผูประกอบการ OTOP และ SMEs รุนใหมไดรับการพัฒนาความรูเก่ียวกับการ

บริหารและการขับเคลื่อนธุรกิจ 

(๔.3) ผลลัพธ 
1.ผูประกอบการ OTOP และ SMEs รุนใหม มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนวิสาหกิจ

ชุมชน/ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดโยงกับภูมิปญญาไทย 
2.ผูประกอบการ OTOP และ SMEs รุนใหม มีความสามารถในการประยุกตใชองคความรู

และเทคโนโลยีใหมๆ ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทาง
การคาท้ังในระดับทองถ่ินและระดับสากล 

(๔.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : 
1. ผลิตภัณฑของจังหวัดชุมพรเปนท่ีรูจักและมีชองทางการจัดจําหนายเพ่ิมมากข้ึน 
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนอันเนื่องมากจากรายไดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
เชิงลบ : ไมมี 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 

ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 

60 

ม.ค.-มี.ค. 

61 

เม.ย-มิ.ย 

61 

ก.ค.-ก.ย. 61 

1. ประชาสัมพันธโครงการ     

2. อบรมหลักสูตร “ผูประกอบการ OTOP 

และ SMEs รุนใหม” จํานวน 8 วัน/25 คน 

- ปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

- ฝกอบรมทางวิชาการ 

- ฝกอบรมภาคสนาม 

    

3. ทดสอบตลาดสินคาผูประกอบการรุนใหม 

จํานวน 7 วัน 

    

4. ติดตามประเมินผล/จัดทํารายงาน

โครงการ 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง   จางเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน 900,000 บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน   

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

900,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
: เม่ือโครงการแลวเสร็จ ไดกําหนดมาตรการในการสรางความตอเนื่อง การใชประโยชนจากการดําเนินโครงการ 
การพัฒนาศักยภาพการแขงขันของกลุมผูประกอบการ SMEs ดวยมาตรฐานสากลสูอาเซียนโดยอุตสาหกรรม
เปาหมายในพ้ืนท่ี จะไดรับคําแนะนําและคูมือ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของแตละกิจการ อีกท้ังสามารถ
นําแนวทางดังกลาวไปถายทอดใหกับกิจการอ่ืนๆ ไดในระดับหนึ่ง 

 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
  



160 
 

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 

2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต ดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดาน
การแปรรูปสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก พัฒนาผูประกอบการ OTOP และ 
SMEs รุนใหม   
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สมัมนาฝกอบรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
900,000 
900,000 

 
86,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
760,000 

63,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คาตอบแทนวิทยากรปฐมนิเทศและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ จํานวน 2 คน 
จํานวน 2 วันๆ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 
บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 28,800 บาท 
-คาตอบแทนวิทยากรการฝกอบรมทาง
วิชาการ จํานวน 4 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 
1,200 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
28,800 บาท 
-คาตอบแทนวิทยากรฝกอบรมภาคสนาม 
จํานวน 2 คน 2 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 
1,200 บาท รวมเปนเงิน 28,800 
บาท 
 
-คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี จํานวน 5 คนๆ 
ละ 240 บาท จํานวน 7 วัน เปนเงิน 
8,400 บาท 
-คาท่ีพักเจาหนาท่ี จํานวน 5 คน จํานวน 
3 หองๆ ล 1,200 บาท จํานวน 7 คืน 
เปนเงิน 25,200 บาท 
-คาพาหนะ (น้ํามันเชื้อเพลิง) เปนเงิน 
30,000 บาท 
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  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
696,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมอบรมหลักสูตร 
“ผูประกอบการ OTOP และ SMEs รุน
ใหม” จํานวน 5 คน ประกอบดวย
คาใชจาย 
1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 
30 คน จํานวน 2 ม้ือๆ ละ 50 บาท 
จํานวน 8 วัน เปนเงิน 24,000 บาท 
2.คาอาหารวันละ 3 ม้ือ จํานวน 30 
คนๆ ละ 800 บาท จํานวน 8 วัน เปน
เงิน 192,000 บาท 
3.คาท่ีพักผูเขาอบรมฯ จํานวน 13 หอง 
จํานวน 7 คืนๆ ละ 800 บาท เปนเงิน 
72,800 บาท 
4.คาท่ีพักวิทยากรปฐมนิเทศฯ จํานวน 2 
หอง จํานวน 2 คืนๆ ละ 800 บาท เปน
เงิน 3,200 บาท 
5.คาท่ีพักวิทยากรอบรมทางวิชาการ 
จํานวน 1 หอง จํานวน 4 คืนๆ ละ 800 
บาท เปนเงิน 3,200 บาท 
6.คาท่ีพักวิทยากรภาคสนาม จํานวน 2 
หอง จํานวน 2 คืนๆ ละ 800 บาท เปน
เงิน 3,200 บาท 
7.คาใชจายเดินทางของวิทยากร จํานวน 
8 คนๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 
80,000 บาท 
8.คาจางเหมาทําเอกสาร จํานวน 30 
ชุดๆ ละ 100 บาท 
9.คาจางเหมารถตู จํานวน 2 วันๆ ละ 3 
คันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 15,000 
บาท 
 
-กิจกรรมทดสอบตลาด 
-คาใชจายในการทดสอบตลาดสินคา
ผูประกอบการ OTOP และ SMEs รุน
ใหม จํานวน 7 วัน จํานวน 25 คนๆ ละ 
12,000 บาท เปนเงิน 300,000 บาท 
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1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
 
  (2) วัสดุคอมพิวเตอร 
 
 
 
 

 
 

53,600 
28,600 

 
25,000 

 

 
 
 
เปนคาวัสดุสํานักงานในการดําเนิน
โครงการ 
เปนคาวัสดุคอมพิวเตอรในการดําเนิน
โครงการ 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 2.2 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
กิจกรรมหลัก : เพ่ิมศักยภาพการแขงขันของกลุมผูประกอบการ SMEs ดวยมาตรฐานสากล  
วงเงิน  2,880,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 201 หมู 1 ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
หมายเลขโทรศัพท077-511601  
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน นับเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอประเทศ
ไทยเปนอยางมาก ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนี้เชนกัน ซ่ึงทําให
ภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัวใหสามารถฝาวิกฤตเศรษฐกิจไปได ดังนั้น การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของตนเองใหสูงข้ึน และสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยมุงเนนดานการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ/ระบบมาตรฐานสากล จะเปนอีกหนึ่งแนวทางท่ีจะทําใหผูประกอบการสามารถดําเนินกิจการใหอยู
รอดได โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวนมากท่ีมีอยูในปจจุบันยังคงเปน
ผูประกอบการท่ียังไมไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม/ระบบ
มาตรฐานสากล ทําใหสูญเสียโอกาสในการแขงขันและไมสามารถผลิตสินคาในเชิงพาณิชยออกสูตลาดได 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร จึงขอเสนอโครงการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของกลุม
ผูประกอบการ SMEs ดวยมาตรฐานสากล เพ่ือถายทอดองคความรูดานการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ/
ระบบมาตรฐานสากล สรางแรงจูงใจใหผูประกอบการ SMEs เห็นความสําคัญและดําเนินการยื่นขออนุญาตซ่ึง
จะทําใหสามารถผลิตสินคาในเชิงพาณิชยออกสูตลาด สรางรายไดและความม่ันคงดานเศรษฐกิจของจังหวัด
ตอไป 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : ผูประกอบการในจังหวัดชุมพรสวนใหญเปนกลุม SMEs ซ่ึง

ประสบปญหาดานการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ/ระบบมาตรฐานสากล ไมสามารถผลิตสินคาในเชิงพาณิชย
ออกสูตลาดโลกได ทําใหสูญเสียโอกาสในการแขงขัน 

ความเรงดวน : การพัฒนาและใหความรูเก่ียวกับความจําเปนเรงดวนท่ีกลุมผูประกอบการ 

SMEs จําเปนตองใหความสําคัญกับการผลิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานรับรอง และมาตรฐานสากล เพ่ือการ

แขงขันในประเทศและตางประเทศ อีกท้ังเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 

 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรม SMEs มีความรูดานการยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ/ระบบมาตรฐานสากล เพ่ือนํามาประยุกตใชในกิจการ 
๒. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ SMEs 
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(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1ปเริ่มตนป 2561สิ้นสุดป2562 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ :(ระบุพ้ืนท่ีดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตน)ภายใน

จังหวัดชุมพร 
(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : สถานประกอบการอุตสาหกรรม (SMEs) และกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนใน
จังหวัดชุมพร 

(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด  
1. มีผูประกอบการ SMEs และกลุมผูผลิตฯ เขารวมโครงการฯ จํานวน 10 ราย 
2. ผูประกอบการ SMEs และกลุมผูผลิตฯ ไดรับการเตรียมความพรอมยื่นรับรองระบบ

มาตรฐาน จํานวน 1 ระบบ 
(๔.๒) ผลผลิต 

1.  มีผูประกอบการ SMEs และกลุมผูผลิตฯ เขารวมโครงการฯ จํานวน 10 ราย 
2.  ผูประกอบการ SMEs และกลุมผูผลิตฯ ไดรับการเตรียมความพรอมยื่นรับรองระบบ

มาตรฐาน จํานวน 1 ระบบ 
(๔.3) ผลลัพธ 

1. ผูประกอบการ SMEs และกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนมีความรูและเห็นความสําคัญของการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ/ระบบมาตรฐานสากลเพ่ือการแขงขันในตลาด 

2. สรางรายไดเพ่ิมข้ึนใหกับผูประกอบการ SMEs และกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนเนื่องจาก
สามารถผลิตสินคาในเชิงพาณิชยออกสูตลาดได 

(๔.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : 

1. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนอันเนื่องมากจากรายไดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  
2. สินคาของกลุมผูประกอบการ SMEs และผลิตภัณฑชุมไดรับมาตรฐานเปนท่ียอมรับแกผูบริโภค  
เชิงลบ : ไมมี 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 60 ม.ค.-ม.ีค. 61 เม.ย-ม.ิย 61 ก.ค.-ก.ย. 61 

1. ประชาสัมพันธโครงการ     

2. ถายทอดองคความรูดานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

    

3. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการท่ี

ประสบผลสําเร็จในธุรกิจ 

    

4. คัดเลือกสถานประกอบการ SMEs และกลุม

ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน เขารวมโครงการ ไม

นอยกวา 10 ราย 

    

5. จัดจางผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําเชิงลึกดาน

การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ/ระบบ

มาตรฐานสากล 

    

6. เผยแพร/สรุปผลการดําเนินโครงการฯ     

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง   จางเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการจํานวน 2,880,000 บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน   
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

380,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2,500,000 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ............................. 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ......................... 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
: เม่ือโครงการแลวเสร็จ ไดกําหนดมาตรการในการสรางความตอเนื่อง การใชประโยชนจากการดําเนินโครงการ 
การพัฒนาศักยภาพการแขงขันของกลุมผูประกอบการ SMEs ดวยมาตรฐานสากลสูอาเซียนโดยอุตสาหกรรม
เปาหมายในพ้ืนท่ี จะไดรับคําแนะนําและคูมือ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของแตละกิจการ อีกท้ังสามารถ
นําแนวทางดังกลาวไปถายทอดใหกับกิจการอ่ืนๆ ไดในระดับหนึ่ง 

 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ คําชี้แจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................  2,880,000  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลติ :  ดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดาน
การแปรรูปสินคาเกษตร 

กิจกรรมหลัก เพ่ิมศักยภาพการแขงขันของกลุม
ผูประกอบการ SMEs ดวยมาตรฐานสากล 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

380,000 
380,000 

14,400 
14,400 

 
321,100 

36,600 
 
 
 
 
 
 
 
 

59,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาตอบแทนวทิยากร จํานวน 2 คนๆ ละ 6 
ชม. รวมเปนเงิน 14,400 บาท 
 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
สําหรับเจาหนาที่เพื่อประชาสัมพันธ 
ประสานงานไมนอยกวา 10 โรงงาน เขา
รวมโครงการ = 10 โรงงาน x 3 คร้ัง x 
240 บาท x 3 คน เปนเงิน 21,600 บาท 
คาพาหนะ (น้าํมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น) 
จํานวน 3 คร้ัง 10 โรงงาน คร้ังละ 500 
บาท เปนเงิน 15,000 บาท 
 
กิจกรรมสัมมนา 
เปาหมาย จํานวน 50 คน พรอมเจาหนาที่ 
5 คน ประกอบดวยคาใชจาย 
1. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 55 
คน จํานวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 
5,500 บาท 
2.คาอาหารกลางวัน จํานวน 55 คนๆ ละ 
300 บาท เปนเงนิ 16,500 บาท 
3. คาจางเหมาจัดทาํเอกสารประกอบการ
สัมมนา 55 ชุดๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 
5,500 บาท 
4. คาใชจายในการเดินทางของวิทยากร 
จํานวน 2 คนๆ ละ10,000 บาท เปนเงนิ 
20,000 บาท 
5. คาใชจายอ่ืนๆ (คาไปรษณีย, คาใชจาย
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1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสาํนักงาน 
  (2) วัสดุคอมพิวเตอร 
 
 
๔. งบรายจายอ่ืน 
    ๔.๑ คาจางที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของ SMEs ดวยมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพรอม
การเขาสู AEC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

225,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44,500 
20,000 
24,500 

 
 

2,500,000 
2,500,000 

เพื่อประสานงานโครงการ) จาํนวน 2,000 
บาท) 
6. คาจางเหมาจัดทาํแผนพบัประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 200 ชุดๆ ละ 50 บาท 
เปนเงิน 10,000 บาท 
 
กิจกรรมศึกษาดูงาน 
เปาหมาย จํานวน 40 คน เจาหนาที่ 5 คน 
1.คาเชาเหมาโดยสารปรับอากาศ จํานวน 
3 วันๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 
54,000 บาท 
2.คาอาหาร จํานวน 3 วันๆ ละ 800 บาท 
จํานวน 45 คน เปนเงนิ 108,000 บาท 
3.คาที่พัก จํานวน 2 คืนๆ ละ 1,000 
บาท จาํนวน 23 หอง เปนเงิน 46,000 
บาท 
4.คาวัสดุอ่ืนๆ (ของที่ระลึก ปาย วัสดุใน
การศึกษาดูงาน ฯลฯ) จํานวน 7,000 บาท 
5.คาจางเหมาจัดทาํสรุปผลโครงการฯ เปน
เงิน 10,000 บาท 
 
 
 
เปนคาวัสดุสํานักงานในการดาํเนินโครงการ 
เปนคาวัสดุคอมพิวเตอรในการดําเนิน
โครงการ 
 
เปนคาจัดจางทีป่รึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน เก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของ SMEs ดวยมาตรฐานสากล เพื่อเตรียม
ความพรอมการเขาสู AEC 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)               

ลําดับความสําคัญ 2.3 
ช่ือโครงการ :  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก : เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรปูยางพารา   วงเงิน 4,668,200  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ :  สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ นายประยูร  พะมะ   ตําแหนง นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร   หมายเลขโทรศัพท 07 751 1688 
 
(1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : ราคายางพาราท่ีตกต่ํา เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวทําใหราคายางพาราลดลง
อยางตอเนื่อง จึงทําใหสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรชาวสวนยาง สํานักงานสหกรณจังหวัด
ชุมพรซ่ึงเปนหนวยงานท่ีใหการสงเสริมสถาบันเกษตรกร  และเขาถึงตัวเกษตรกรอยางใกลชิด  มองเห็นปญหา
ดังกลาวจึงไดมีแนวทางในการสงเสริมสถาบันเกษตรกร  ใหเพ่ิมธุรกิจการแปรรูปยางพาราในเชิงอุตสาหกรรม  
เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  สรางความ
ม่ันคงใหสถาบันเกษตรกรและเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 
 สภาพปญหา/ความตองการ : สหกรณตองการเพ่ิมมูลคาการแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา       

โดยการตอยอดธุรกิจท่ีสหกรณดําเนินการอยู เนื่องจากอุปกรณในผลิตหมอนยางพาราของสหกรณ มีศักยภาพ
ไมเพียงพอทําใหสหกรณไมสามารถรองรับการผลิตไดทันกับความตองการของผูบริโภค สหกรณขาดโอกาสใน
การเพ่ิมปริมาณธุรกิจใหกับสหกรณ และเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน 
 ความเรงดวน : สหกรณขาดเงินทุนในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ิมเติม ท่ีจะเพ่ิมศักยภาพในการผลิต
หมอนยางพาราหากรอใหสหกรณระดมทุนของสหกรณเอง จะทําใหลาชาและขาดโอกาสเพ่ิมปริมาณธุรกิจและ
รายไดใหแกชุมชน 
(2)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตหมอนยางพารา 
2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณธุรกิจใหแกสหกรณ 
3. เพ่ือลดตนทุนในการผลิตหมอนยางพาราใหแกสหกรณ 
4. เกิดการสรางงาน  สรางรายไดใหแกชุมชน 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม            โครงการใหม 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา                  ดําเนินการปกติ 

(2.4)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ    1   ป  เริ่มตนป  2560  สิ้นสุดป  2561 
(2.5)  สถานท่ีดําเนินโครงการ 

1. สหกรณกองทุนสวนยางบานในเหมือง จํากัด  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
2. สหกรณกองทุนสวนยางสมบูรณพัฒนา จํากัด  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
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(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1)  กลุมเปาหมาย :  2 สหกรณ 
(3.2)  ผูมีสวนไดสวนเสีย : สหกรณกองทุนสวนยางบานในเหมือง จํากัด มีสมาชิกจํานวน 187 คน 

สหกรณกองทุนสวนยางสมบูรณพัฒนา จํากัด  มีสมาชิกจํานวน 99 คน 
 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เปาหมายโครงการ 

  ตัวช้ีวัด  ปริมาณธุรกิจแปรรูปยางพารา เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 
(4.2) ผลผลิตผลิตภัณฑยางฟองน้ํา 
(4.3) ผลลัพธ  เพ่ิมปริมาณธุรกิจใหกับสหกรณ   
(4.4) ผลกระทบ 

   เชิงบวก :   เพ่ิมรายไดใหแกชุมชน 
   เชิงลบ :       -  

(5)  แนวทางการดําเนินงาน 
 

 ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

กิจกรรมยอย ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

 ต.ค 
60 

พ.ย
60 

ธ.ค 
60 

ม.ค 
61 

ก.พ 
61 

มี.ค
61 

เม.ย
61 

พ.ค
61 

มิ.ย
61 

ก.ค
61 

ส.ค
61 

ก.ย
61 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการตามโครงการ
ประกอบดวยคณะกรรมการ
ภาครัฐและภาคตัวแทนสถาบัน
เกษตรกร 

            

๒. จัดทํารายละเอียดกําหนดราคา
กลาง,กําหนดคุณลักษณะวัสดุ/ 
ครุภัณฑ.งานจาง 

            

๓. ประกาศสอบราคา, 
ประกวดราคา 

            

๔. จัดทําสัญญาซ้ือ/จาง             
๕. ออกตรวจติดตามงานพรอม
ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ/งานจางฯ 

            

๖. ดําเนินการรับมอบวัสดุ/
ครุภณัฑ 
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กิจกรรมยอย 

ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค 
60 

พ.ย
60 

ธ.ค 
60 

ม.ค 
61 

ก.พ 
61 

มี.ค
61 

เม.ย
61 

พ.ค
61 

มิ.ย
61 

ก.ค
61 

ส.ค
61 

ก.ย
61 

๗. จัดเตรียมตรวจสอบเอกสาร
เพ่ือสงเบิกจายเงิน 

            

8. สงมอบวัสดุ/ครุภัณฑ ให
สถาบันเกษตรกรใชประโยชน  
โดยอยูภายใตการกํากับ แนะนํา 
สงเสริมของภาครัฐ ประกอบดวย 
- สนง.สหกรณจังหวัด 
- สนง.ตรวจบัญชสีหกรณ 

            

9. ประชุมติดตามงานตาม
โครงการ โดยเจาหนาท่ีโครงการ
และคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ 

            

 
(6)  วิธีการดําเนินงาน                 ดําเนินการเอง            จางเหมา 

 
(7)  วงเงินของโครงการ  จํานวน  4,668,200 บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 4,668,200  
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

- 
- 
- 
- 
- 

4,668,200 
4,668,200 

- 
- 
- 
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(8)  ความพรอมของโครงการ 

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ  

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตาง ๆ หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 

        ไมมี 
(8.3)  ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
บุคลากรมีประสบการณ             ท้ังหมด           บางสวน          ไมมีประสบการณ                       
เครื่องมือดําเนินการ              มีพรอมดําเนินการทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
         มีประสบการณปานกลาง  
     ไมมีประสบการณ 

(8.4)  ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

                      คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(8.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

ไมตองทํารายงานการศึกษา 
         ตองทํารายงานการศึกษา       
    

(9)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เม่ือโครงการแลวเสร็จ  เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : ไมมี 
 
(10)  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
 

งบรายจาย – รายการ งบประมาณ 
คําช้ีแจง 

ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานักงบประมาณ) ป 2560 ป 2561 
จังหวัด/กลุมจังหวัด    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด    
ผลผลิต : ผลิตภัณฑยางฟองน้ํา    
โครงการ :  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ดานการแปรรูปสินคาเกษตร 

   

กิจกรรมหลัก :  เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา    
2. งบลงทุน  4,668,200.   
2.1 คาครภุัณฑ    
สหกรณกองทุนสวนยางบานในเหมือง จํากัดงบประมาณ 920,200 บาท    
รายละเอียดดังนี้    

คาแบบพิมพท่ีนอนเด็ก จํานวน 10 ใบ  งบประมาณ 267,500 บาท    
คาแบบพิมพหมอนเด็ก   จํานวน 10 ใบ  งบประมาณ 128,400 บาท    
คาแบบพิมพหมอนผูใหญ จํานวน 10 ใบ งบประมาณ 160,500 บาท    
คาตูนึ่งไอน้ํา               จํานวน  1  ชดุ งบประมาณ 128,400 บาท    
คาตูอบแหง                จํานวน  1  ชุด งบประมาณ 160,500 บาท    
คาเครื่องซีลสูญญากาศ   จํานวน  1 ชุด  งบประมาณ  74,900 บาท    

สหกรณกองทุนสวนยางสมบูรณพัฒนา จํากัด งบประมาณ 3,748,000 
บาท 

   

คารถยก ขนาด 3 ตัน        จํานวน 1 คัน  งบประมาณ 1,300,000 บาท    
คาแบบพิมพท่ีนอน 6.5 ฟุต จํานวน 2 ชุด  งบประมาณ    982,000 บาท    
คาตูอบท่ีนอนยางพารา      จํานวน 1 ชดุ  งบประมาณ    476,000 บาท    
คาตูนึ่งท่ีนอนยางพารา       จํานวน 1 ชุด  งบประมาณ   990,000 บาท    
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)    

ลําดับความสําคัญ 3.1 
ช่ือโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการตลาดสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก : สงเสริมตลาดศูนยกลางรวบรวมผลไมภาคใตจังหวัดชุมพร  วงเงิน  4,500,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : การพัฒนาการเกษตร การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการพัฒนาระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายประสพชัย  พูลเกิด ตําแหนง  พาณิชยจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานพาณิชยจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  โทรศัพท 0 7763 0621 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนโดยการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและโครงสรางทาง
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดชุมพรป 2557 การผลิตภาคเกษตรกรรมมีความสําคัญรอยละ 46.3 ลําดับรอง 
คือการบริหารและการทองเท่ียวรอยละ 17 อุตสาหกรรมรอยละ 13.8 และอ่ืนๆ รอยละ 22 ตามลําดับ
ประกอบกับจังหวัดชุมพรไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเปนสําคัญเนื่องจากเปน
แหลงผลิตผลไมมากท่ีสุดในภาคใตรองจากภาคตะวันออกและเปนศูนยรวบรวมผลไมของภาคใตเพ่ือสงไปยัง
ตลาดปลายทางท้ังภายในประเทศและตลาดตางประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะของพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมใน
การปลูกไมผลหลากหลายชนิดดวยสภาพอากาศท่ีคงความอุดมสมบูรณของธาตุในดินเปนแนวเสนการพัดผาน
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต และเปนประตูดานแรกของภาคใตแตละปมีพอคาท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมาเปด
แผง/จุดรวบรวม/รับซ้ือผลไมมากกวา 250 รายตอปสรางมูลคา/รายไดจากการจําหนายผลไมมากกวาหม่ืน
ลานบาทตอปแตยังขาดตลาดศูนยกลางรวบรวมและกระจายผลผลิตท่ีมีมาตรฐานท้ังในสวนของการจัดระบบ/
ระเบียบในการทําธุรกิจการคาดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมใหจังหวัดชุมพรเปนศูนยกลาง
ตลาดรวบรวมผลไมภาคใตเพ่ือเชื่อมโยงไปสูตลาดภูมิภาคตางๆท้ังภายในประเทศและตลาดตางประเทศโดยทํา
เปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกลาวงบประมาณ 4,500,000 บาท 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 
   สภาพปญหา/ความตองการ : เนื่องจากปจจุบันจังหวัดชุมพรมีการผลิตผลไมหลายชนิด ไดแก 
ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ แตละปสามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดจํานวนมาก โดยเฉพาะทุเรียน  
ซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดตางประเทศ มีพอคาท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมาตั้งจุดรวบรวมผลผลิตจํานวนมาก  
แตยังขาดในสวนของความเปนระเบียบและระบบตลาดท่ีมีมาตรฐาน ซ่ึงในปจจุบันตลาดรวบรวมเรื่องผลไมของ
จังหวัดชุมพรเปนตลาดเอกชนดําเนินการอยูแลว 3-5 ตลาด และเปนแผงรวบรวม/จุดรับซ้ือกระจายอยูท่ัวไป 
จึงเห็นควรใหมีการดําเนินการตั้งเปนศูนยกลางตลาดรวบรวมผลไมภาคใต จังหวัดชุมพรข้ึน เพ่ือเปนการสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลตอไป   

ความเรงดวน : ดวนมาก เนื่องจากในปจจุบันการทําการคามีความออนไหวและมีการแขงขันท่ีสูง
มาก การใชโอกาสของพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรเปนตลาดศูนยกลางรวบรวมผลไมของภาคใต จึงจําเปนท่ีตอง
ดําเนินการ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการทําการคาของภาคเอกชนตามภารกิจของหนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของ ใหมีความครบถวนสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 
   (1) เพ่ือแกไขปญหาดานการตลาดผลไมภาคใต (จังหวัดชุมพร) 
  (2) เพ่ือเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงตลาดผลไมภายในประเทศและตลาดตางประเทศ (กระจาย) 
     (3) เพ่ือความม่ันคง และยั่งยืน ของเศรษฐกิจ ภายใตความรวมมือตามนโยบายประชารัฐ 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
   โครงการเดิม   โครงการใหม 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ป (เริ่มตน 30 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด 30 กันยายน 2561) 
(2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ  จังหวัดชุมพร ภูมิภาคตางๆตามความเหมาะสมและตางประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย 
 
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการรับซ้ือผลไม เจาของตลาดผลไมจังหวัดชุมพร กลุม/องคกร/
สถาบันเกษตรกรท่ีเก่ียวของ/หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ รวมถึงชมรม/สมาคม/หอการคาจังหวัด 

(3.2)ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกรผูปลูกผลไม/ผูประกอบการรับซ้ือผลไม/สถาบันเกษตรกร/กลุม/
องคกรท่ีเก่ียวของฯหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ  
 
(4.) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เปาหมายโครงการ 
   ตัวช้ีวัด 1. จังหวัดชุมพรมีตลาดศูนยกลางรวบรวมและกระจายผลไม จํานวน 1 แหง 
         2. มีการเชื่อมโยงในตางภูมิภาคอยางนอย 1 ครั้ง 
         3. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

(4.2) ผลผลิต 
          - ผลผลิตผลไมจังหวัดชุมพรมีตลาดรองรับ 

(4.3) ผลลัพธ 
   - มีตลาดศูนยกลางรวบรวม/รับซ้ือผลไมจังหวัดชุมพร 
   - มีการเชื่อมโยงตลาดผลไมภายในประเทศและตลาดตางประเทศ อยางนอย 2 ตลาด 
   - เกษตรกรมีตลาดรองรับในการจําหนายผลผลิต อยางนอย 1 แหง 

(4.4) ผลกระทบ 
   - เชิงบวก : ไมมี  
   - เชิงลบ   : ไมมี  
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(5) แนวทางดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 60 ม.ค. - มี.ค. 61 เม.ย. – มิ.ย. 61 ก.ค. – ก.ย. 61 
1. สํารวจ รวบรวม ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
ในธุรกิจผลไม (จัดทําในลักษณะงานวิจัย) 

√ 
   

2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ศูนยกลางตลาดผลไมภาคใตจังหวัดชุมพร/
ประชุมเสวนาแสดงความคิดเห็นการกําหนด
ทิศทาง 

 

√ 

  

3. การเชื่อมโยงตลาดท้ังภายในและ
ตางประเทศ จํานวนไมนอยกวา 3 
ครั้ง(ในประเทศ 2 ครั้ง/ตางประเทศ 1 
ครั้ง 

  

√ 

 

4. การติดตามประเมินผล/สรุปผลการ
ดําเนินโครงการเปนรูปเลม ไมนอยกวา 
100 เลม 

   
√ 

 
(6) วิธีการดําเนินงาน   
   ดําเนินการเอง    จางเหมา 
 
(7) วงเงินโครงการ   จํานวน 4,500,000 บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 4,500,000  
 

 1. สํารวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐาน ในธุรกิจไมผลจังหวัดชุมพร 
2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ศูนยกลางตลาดผลไมภาคใต จังหวัด
ชุมพร 
3. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดท้ังภายใน
และตางประเทศ 

 
1,000,000 

 
500,000 

 
 

3,000,000 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
   ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ 

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
   อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว  

แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตกฎหมาย 

   อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

    มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
    มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
    ไมมี 

(8.3)ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
   1. บุคลากรมีประสบการณ       ท้ังหมด        บางสวน       ไมมีประสบการณ 
   2. เครื่องมือดําเนินการ                
      มี พรอมดําเนินการไดทันที 
      มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
      ไมมี ตองจัดหา   
   3. เทคนิคในการบริหารจัดการ 
      มีประสบการณสูง 
     มีประสบการณปานกลาง 
     ไมมีประสบการณ 

(8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
     ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
     มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
     ไมมี ตองจัดหา 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม  
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
   ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
                 - ไมตองมี- 
 

(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด 
  - ไมมี- 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
ผลิตสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก การสงเสริมตลาดศูนยรวบรวมผลไม
ภาคใต จังหวัดชุมพร 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
 
 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
 
 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3,000,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํารวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐาน ในธุรกิจไมผลจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนยกลาง
ตลาดผลไมภาคใต จังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดท้ังภายในและ
ตางประเทศ 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 3.2 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการตลาดสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก : เชื่อมโยงตลาดสินคาท่ีมีศักยภาพจังหวัดชุมพร 
วงเงิน : 2,000,000  บาท  
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายประสพชัย  พูลเกิด ตําแหนง  พาณิชยจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท  0-7751-1210 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

 (1.1) ท่ีมา : จากนโยบายของรัฐบาลใหมีการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและใหมีการดําเนินการเชื่อมโยงผูประกอบการเพ่ือใหเติบโตอยูรอด และพัฒนาความ
รวมมือกับเพ่ือนบานเพ่ือแกไขความเดือดรอนประชาชน ยกระดับราคาสินคาเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องการขาย 
การหาตลาดใหกับสินคาชุมชนรวมถึงตองการใหไทยมีโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานของผูประกอบการซ่ึงเปนสวน
สําคัญท่ีชวยพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และยกระดับผูประกอบการไทยให
สามารถกาวสูสากลใหสามารถแขงขันในโลกธุรกิจสมัยใหมได โดยในสวนของจังหวัดชุมพร เปนจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพในดานการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ท่ีหลากหลาย โดยผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดชุมพรมี
ภาคการเกษตรเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด เชน ผลไมสดตามฤดูกาล และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
จากประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดชุมพร “การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ”          
มีวัตถุประสงคในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร ประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการ
ตลาดสินคาของจังหวัดชุมพร เพ่ือสรางฐานของระบบเศรษฐกิจการคาของจังหวัดเนื่องจากผูประกอบการสวน
ใหญเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในการผลิต แตยังประสบปญหาดานการตลาดและการบริหารจัดการการเชื่อมโยง
ระหวางผูผลิตและผูบริโภคยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร สํานักงานพาณิชยจังหวัดชุมพร จึงไดจัดทําโครงการ
เชื่อมโยงตลาดสินคาท่ีมีศักยภาพจังหวัดชุมพรเพ่ือพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถในการแขงขันดาน
การตลาด เพ่ือสรางการรับรูและสงเสริมภาพลักษณสินคาของจังหวัดชุมพร ใหเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง
รวมถึงสงเสริมผูประกอบการใหมีชองทางในการนําสินคาไปจําหนายใหผูบริโภคไดโดยตรง หรือมีเครือขายใน
การกระจายผลผลิต เพ่ือใหกระบวนการสงเสริมสินคาของจังหวัดชุมพรครบวงจรตั้งแตกระบวนการผลิตจนถึง
มือผูบริโภค 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ  
สภาพปญหา/ความตองการ : เนื่องจากจังหวัดชุมพร เปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพในดานการผลิตสินคา

เกษตร และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ท่ีหลากหลายแตปญหาสําคัญ คือ เม่ือสินคาเหลานี้เขาสูกระบวนการ
ตลาดสวนใหญมักประสบปญหาทางดานการขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ จึงจําเปนตอง
กําหนดเปาหมาย เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และการเชื่อมโยงสินคาเขาสูตลาดอยางเปน
ระบบ 

ความเรงดวน : เปนโครงการในระยะเรงดวน ซ่ึงสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถในการแขงขันดาน
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การตลาดสรางการรับรูและสงเสริมภาพลักษณสินคาของจังหวัดชุมพร ใหเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางรวมถึง
สงเสริมผูประกอบการใหมีชองทางในการนําสินคาไปจําหนายใหผูบริโภคไดโดยตรง หรือมีเครือขายในการ
กระจายผลผลิต เพ่ือใหกระบวนการสงเสริมสินคาของจังหวัดชุมพรครบวงจรต้ังแตกระบวนการผลิตจนถึงมือ
ผูบริโภค 

 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ   

1) เพ่ือสรางรายไดจากการจําหนายสินคาจังหวัดชุมพร 
2) เพ่ือพัฒนาผูประกอบการจังหวัดชุมพรใหมีความสามารถในการแขงขันดานการตลาด 
3) เพ่ือสงเสริมภาพลักษณสินคาของจังหวัดชุมพร ใหเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง 
4) เพ่ือขยายตลาดสินคาท่ีมีศักยภาพของจังหวัดชุมพร ใหมีการเชื่อมโยงตลาด 

 (2.2) สถานภาพของโครงการ  
โครงการเดิม   โครงการใหม 

 (2.3) ประเภทของโครงการ  
พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

 (2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1ป เริ่มตน 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 
 (2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ  จังหวัดชุมพร หรือจังหวัดอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นเหมาะสม 
 
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดเสีย 
 (3.1) กลุมเปาหมาย : เกษตรกร/ผูประกอบการ สินคาประเภทผลไมและผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
ของจังหวัดชุมพร 
 (3.2) ผูมีสวนไดเสีย 

1) เกษตรกร/สถาบนัเกษตรกร/ผูประกอบการ ในจังหวัดชุมพร    
2) องคกรภาคเอกชนและหนวยงานภาคราชการในจังหวัดท่ีเก่ียวของ  
 

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายไดของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 (จากฐานป 2560) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมตาม

โครงการไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
(4.2) ผลผลิต : กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจดานการตลาด 

 (4.3) ผลลัพธ : รายไดของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 (จากฐานป 2560) 
(4.4) ผลกระทบ  

เชิงบวก : เปนการยกระดับราคาและเพ่ิมมูลคาสินคาของจังหวัดชุมพรใหเปนท่ียอมรับและ
เปนการสงเสริมภาพลักษณสินคาของจังหวัดชุมพร เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงตลาดสินคาไดอยางครบวงจรตั้งแต
กระบวนการผลิตจนถึงมือผูบริโภคสงผลใหสามารถสรางรายไดเขาสูจังหวัดมากข้ึน 

เชิงลบ : -ไมมี- 
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(5) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ีสําคัญ ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 60 ม.ค. – มี.ค. 61 เม.ย. – มิ.ย. 61 ก.ค. – ก.ย. 61 

1.จัดอบรม/ประชุมสัมมนาใหความรูเชิง
ปฏิบัติการดานการตลาดยุคดิจิตอล 1 
ครั้ง 

    

2.เชื่อมโยงตลาดสินคาท้ังในจังหวัดและ
ในภูมิภาคตางๆ 

    

3. เชื่อมโยงตลาดสินคากับภูมิภาคอ่ืนๆ
ภายในประเทศหรือ ในกลุ มประเทศ
อาเซียน 

    

 
(6) วิธีการดําเนินงาน         ดําเนินการเอง         จางเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ   จํานวน 2,000,000   บาท  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 2,000,000  

1.จัดอบรม/ประชุมสัมมนาใหความรูเชิง
ปฏิบัติการดานการตลาดยุคดิจิตอล 1 
ครั้ง 

500,000  

2.จัดเชื่อมโยงตลาดสินคา ท้ังในจังหวัด
ชุมพร หรือจังหวัดอ่ืนๆตามท่ีเห็น
เหมาะสม 

1,500,000  

 
 
(8) ความพรอมโครงการ  

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  
ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว 
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
  มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 

  ไมมี 
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(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

  บุคลากรมีประสบการณ          ท้ังหมด       บางสวน       ไมมีประสบการณ 
  เครื่องมือดําเนินการ    มีความพรอมดําเนินการไดทันที  
       มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม     
       ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม  
  เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
       มีประสบการณปานกลาง 
       ไมมีประสบการณ  

(8.4) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
ไมตองทํารายงานการศึกษา 

  ตองทํารายงานการศึกษา 
 
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : มีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในจังหวัดเพ่ือสรางและเชื่อมโยงตอยอด   
องคความรูในการบริหารจัดการและมีการศึกษาความตองการของตลาดเปาหมายและสงเสริมการพัฒนาตลาด
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหผลผลิตสอดคลองและตรงกับความตองการกับตลาดเปาหมายตลอดจนรวมกันสราง
เครือขายของจังหวัดใหมีความเขมแข็ง เพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองกับแหลงจําหนายท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัด
ชุมพร 

 
(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
ผลิตสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก สรางมูลคาเพ่ิมของสินคาดวย
ทรัพยสินทางปญญา 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
 
 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
 
 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดอบรม/ประชุมสัมมนาใหความรูเชิง
ปฏิบัติการดานการตลาดยุคดิจิตอล 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดเชื่อมโยงตลาดสินคา ท้ังในจังหวัด
ชุมพร หรือจังหวัดอ่ืนๆตามท่ีเห็น
เหมาะสม 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 3.3 
กิจกรรมหลัก : เกษตรแฟรและของดีเมืองชุมพร  วงเงิน ๒,๒๐๒,๗๐๐บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : พัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ :  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายไชยยุทธ ขุนฤทธิ์แกว ตําแหนง  เกษตรจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 175  หมู 9  ตําบลวังไผ อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 
หมายเลขโทรศัพท 077-586658 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : จังหวัดชุมพรไดกําหนดวิสัยทัศนของจังหวัดป2561 – 2564  คือ ชุมพรเมืองนาอยู 
บนพ้ืนฐานการพัฒนาเกษตรกรรมและการทองเท่ียวคุณภาพเชื่อมโยงสองฝงทะเล โดยมีพันธกิจ คือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันบนพ้ืนฐานการผลิตเชิงคุณภาพและ
ปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทองเท่ียวและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพเพ่ือสราง            
ขีดความสามารถในการแขงขันทางการทองเท่ียว เสริมสรางคุณภาพคนครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยกระบวนการมีสวนรวม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดดูแลความสงบเรียบรอยและความม่ันคงเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน โดยมีเปาประสงครวมคือสินคาเกษตรมีคุณภาพไดรับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถใน
การแขงขันเพ่ิมข้ึน การบริหารจัดการทองเท่ียวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแขงขัน ประชาชนมีคุณภาพ
ครอบครัวชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการเชิงบรูณาการแบบประชารฐั 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : จังหวัดชุมพรมีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับการทํา

การเกษตร เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม นําเอา
ความชื้นและฝนจากทะเลอันดามันพัดผานจังหวัดชุมพร ทําใหปริมาณฝนกระจายตัวสมํ่าเสมอเกือบทุกป ไดรับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จึงทําใหจังหวัดชุมพรเปน
แหลงปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผลไมยืนตน ซ่ึงพืชเศรษฐกิจเหลานี้เพ่ือให
ผลผลิตคิดมูลคารอยละ 44 ของรายได GPP ของจังหวัดสภาพการผลิตของเกษตรมีตนทุนการผลิตสูงคุณภาพ
ของผลผลิตยังไมไดมาตรฐาน ซ่ึงหากไดรับการสงเสริมในดานการผลิตสินคาคุณภาพจะสามารถยกระดับมูลคา
สินคาใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวาประกอบกับในปลายป 2558 ท่ีผานมาประเทศไทยเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนการแขงขันทางการคาจะสูงข้ึนเกษตรกรจะขาดโอกาสทางการแขงขันหาไมไดรับการพัฒนา
คุณภาพสินคา 

ความเรงดวน : ดวนมากเนื่องจากพัฒนาเกษตรกรใหผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการแขงขันและเพ่ิมชองทางการตลาดแกเกษตรกรรายยอย 
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(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ : 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ: 
1. เพ่ือสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรจังหวัดชุมพรใหมีคุณภาพ 
2. เพ่ือประชาสัมพันธสินคาการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 
3. เพ่ือสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหแกเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
4. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถดานการทองเท่ียวของจังหวัดชุมพร 

(2.2)   สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3)   ประเภทของโครงการ 
พัฒนา   ดําเนินการปกติ 
(2.4)   ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 1 เดือน เริ่มตน 1 สิงหาคม 256๑สิ้นสุด 30 สิงหาคม 256๑ 
(2.5)   สถานท่ีดําเนินโครงการ : ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(3.1)   กลุมเปาหมาย: เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดชุมพรเกษตรกรและประชาชนนอกเขต 

จังหวัดชุมพร 
(3.2)   ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดชุมพรเกษตรกรและประชาชน 

นอกเขตจังหวัดชุมพร 
 
(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(4.1)   เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด : จํานวนเกษตรกรท่ีเขาชมงานมีความพึงพอใจ รอยละ 60  

(4.2)   ผลผลิต : จํานวนเกษตรกรประชาชนและนักทองเท่ียวเขาชมงาน 10,000คน 
(4.3)   ผลลัพธ : เกษตรกรและผูผลิตสินคาสามารถจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑไดมากข้ึน 
(4.4)  ผลกระทบ : 
 เชิงบวก : มีการพัฒนาดานการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน 
 เชิงลบ : ไมมี 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค. ๖๐ ม.ค.-มี.ค.6๑ เม.ย.-มิ.ย.6๑ ก.ค.-ก.ย.6๑ 

1.กิจกรรมเตรียมความพรอมสถานท่ี     

2.กิจกรรมประชาสัมพันธงาน     

3.กิจกรรมพิธีเปด     

4.กิจกรรมแสดงและจําหนายผลผลิตผลิตภัณฑ     

5.กิจกรรมประกวดแขงขัน     

6.กิจกรรมนันทนาการ     

7.กิจกรรมรักษาความสงบเรียบรอย     

8.กิจกรรมรักษาพยาบาล     

9.กิจกรรมเสวนาวิชาการ     

๑๐. กิจกรรมประชาสัมพันธผลไมคุณภาพชุมพร     

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน ๒,๒๐๒,๗๐๐ บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 2,202,700 - 
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

2,202,700 
624,000 

1,155,500 
423,200 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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(๘) ความพรอมของโครงการ 

(8.1)  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาต 
 อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(8.2)  แบบรูปรายการ/แผนการปฏบัิติงาน 

 มีและสมบูรณ........................................................................ 
 มีแตยังไมสมบูรณ.................................................................... 
 ไมมี 

(8.3)  ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 

• บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

• เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันท่ี 
    มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
    ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

• เทคนิคในการบริการจัดการ มีประสบการณสูง 
    มีประสบการณปานกลาง 
    ไมมีประสบการณ 

(8.4)  ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
  อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม 
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
  ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(๙) วิธีการบริหารจดัการหรือดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : ไมมี 
 

(๑๐) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : เศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดาน
การตลาดสินคาเกษตร 

กิจกรรมหลัก เกษตรแฟรและของดีเมืองชุมพร 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
 

 
 
 
 
2,543,900 

 
 
 
 

2,202,700 
2,202,700 
2,202,700 

624,000 
 

615,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คาจัดแสดงพิธีเปด 50,000 บาท 
-คาตอบแทนพิธีกร ๒คน คนละ ๕,๐๐๐ 
บาท = 10,000 บาท 
-คารางวัลประกวดพืช14ประเภท 
ประเภทละ 15,๐๐๐ บาท = 210,000 
บาท 
-คารางวัลประกวดสัตว14 ประเภท 
ประเภทละ 15,๐๐๐ บาท = 210,000 
บาท 
-คารางวัลประกวดดานประมง1 ประเภท 
ประเภทละ 15,๐๐๐ บาท = 15,000 
บาท 
-คารางวัลประกวดดานประมง1 ประเภท 
ประเภทละ 15,๐๐๐ บาท = 15,000 
บาท 
-คารางวัลประกวดแปรรูป4 ประเภท 
ประเภทละ 15,๐๐๐ บาท = 60,000 
บาท 
-คารางวัลการแสดงนันทนาการ4 
ประเภท ประเภทละ 15,๐๐๐ บาท = 
60,000 บาท 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
 
 
 
(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
 

1,155,500 
380,000 

 
 
 
 
 
 

 
645,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130,500 
 

 
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 30 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท = ๙,๐๐๐ 
บาท 
 
-คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
ของหนวยงานราชการ วันละ 100 คน 
ระยะเวลา 1๐ วัน วันละ 240 บาท = 
24๐,๐๐๐ บาท เงินชดเชยคาพาหนะใน
การเดินทางไปราชการ 26 หนวยงานละ 
10 วันละ ๑,๐๐๐ บาท = 26๐,๐๐๐ 
บาท 
-คาตกแตงภูมิทัศนบริเวณสถานท่ีจัดงาน  
= ๑๐0,000 บาท 
-คาตกแตงสถานท่ีจัดแถลงขาว  = ๓
0,000 บาท 
-คาตกแตงเวทีกลาง  = ๕0,000 บาท 
-คาจางเหมาประชาสัมพันธผานสื่อ
โทรทัศน เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ = ๑๕
0,000 บาท 
-คาจางเหมาบริการจัดนิทรรศการ
วิชาการ ๒๑ หนวยงาน หนวยงานละ 
๑๕,๐๐๐ บาท = ๓๑๕,๐๐๐ บาท 
 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการ
ประชุมเตรียมการ 3 ครั้ง ครั้งละ 3,500 
= 10,500 บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูรวมพิธีเปด 
500 คน  คนละ 50 บาท = 25,000 
บาท 
-คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขาเสวนา
วิชาการ ๕๐๐ คน คนละ ๑๒๐ บาท =
๖๐,๐๐๐ บาท 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 5๐๐ คน 
คนละ ๒ ม้ือ ม้ือละ 35 บาท = 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
๓๕,๐๐๐  บาท 

  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 

  
423,200 
27,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
86,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,000 

 
-คาหมึกเครื่องพิมพเลเซอร 3 กลอง 
กลองละ 5,000 บาท  = 15,000 บาท 
-คาหมึกเครื่องพิมพอิงคเจ็ท 4 ชุด ชุดละ 
750 บาท  = 3,000 บาท 
-คากระดาษถายเอกสาร(A4) 50 รีม รี
มละ 135 บาท  = 6,750 บาท 
-คากระดาษพิมพใบประกาศ 10 หอ หอ
ละ 245 บาท  = 2,450 บาท 
 
 
-คาปายประชาสัมพันธ 30 ปาย ปายละ 
800 บาท = 24,000บาท 
-คาปายเวทีกลาง 1 ปาย ปายละ 5,000 
บาท = 5,000 บาท 
-คาซุมทางเขางาน 1 ซุม ซุมละ 
10,000 บาท = 10,000 บาท 
-คาซุมทางออกงาน 1 ซุม ซุมละ 
10,000 บาท = 10,000 บาท 
-คาซุมทางออกงาน 1 ซุม ซุมละ 
10,000 บาท = 10,000 บาท 
-คาปายบอกทาง 10 ปาย ปายละ 800 
บาท = 8,000 บาท 
-คาปายผังงาน กิจกรรมงาน 2 แผน แผน
ละ 2,200 บาท = 4,400 บาท 
-คาสูจิบัตรงาน 500 ชุด ชุดละ 30 บาท 
= 15,000 บาท 
-คาปายกองอํานวยการ หนวย
รักษาพยาบาล 2 ปาย ปายละ 800 
บาท = 1,600 บาท 
-คาปายสัมมนาวิชากร ๕ ปาย ปายละ 
1,600 บาท = 8,๐00 บาท 
 
-คาถาด จานและถวยโฟม กระดาษ ชอน 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 
  (12) วัสดุเครื่องแตงกาย 
  (13) วัสดุอาหาร 
 
 
 
  (14) วัสดุการเกษตร 
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
2.1 คาไฟฟา 
2.2 คาน้ําประปา 
2.3 คาบริการโทรศัพท 
2.4 คาบริการไปรษณีย 
2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

 
 
 
 
 
280,000 
 

สอม พลาสติก = 30,000 บาท 
 
 
 
 
-คาผลไม และผลิตภัณฑแปรรูป จํานวน 
14 ม้ือ ม้ือละ 20,000 บาท = 
280,000 บาท (กิจกรรมประชาสมัพันธ
ผลไมคุณภาพชุมพร) 
 

 2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
  (1.1) ครุภัณฑสํานักงาน (ระบุรายการ) 
  (1.2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
         (ระบุรายการ) 
  (1.3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร  (ระบุรายการ) 
  (1.4) ครุภัณฑงานบานงานครัว(ระบุรายการ) 
  (1.5) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุรายการ) 
  (1.6) ครุภัณฑกอสราง (ระบุรายการ) 
  (1.7) ครุภัณฑการเกษตร (ระบุรายการ) 
  (1.8) ครุภัณฑการศึกษา (ระบุรายการ) 
  (1.9) ครุภัณฑการแพทย (ระบุรายการ) 
  (1.10) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (ระบุรายการ) 
  (1.11) ครภุัณฑโรงงาน (ระบุรายการ) 
  (1.12) ครุภัณฑสํารวจ (ระบุรายการ) 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
  (1.13) ครุภัณฑกีฬา  (ระบุรายการ)  
  (1.14) ครภุัณฑดนตร ี(ระบุรายการ) 
  (1.15) ครภุัณฑอาวุธ  (ระบุรายการ) 
  (1.16) ครภุัณฑวิทยาศาสตร (ระบุรายการ) 
  (1.17) ครภุัณฑเครื่องจักรกล (ระบุรายการ) 
  (1.18) ครภุัณฑสนาม (ระบุรายการ) 
  (1.19) ครุภัณฑกลาโหม (ระบุรายการ) 

 
 
 
 
 
 
 

2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
 (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 
(1.1) คาท่ีดิน (ระบุรายการ) 
 (1.2) คากอสรางอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.3) คาปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 
(1.4) คาปรบัปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.5) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.6) คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ)    
(1.7) คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.8) คากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.9) คาปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและ
สิ่งกอสรางประกอบ (ระบุรายการ) 
 (1.10) คากอสรางสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ)  
 (1.11) คาปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ  (ระบุรายการ)      
 (1.12) คากอสรางระบบสาธารณูปโภค 
       (ระบุรายการ) 
 (1.13) คาปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 
       (ระบุรายการ) 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
(1.14) คาปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 
       (ระบุรายการ) 
(1.15) คาปรับปรุงแหลงน้ํา  (ระบุรายการ) 
 

 
 

 
 
 
 

 (1.16) คากอสรางทางและสะพาน (ระบุรายการ) 
 (1.17) คาปรับปรุงทางและสะพาน (ระบุรายการ) 
 (1.18) คาบํารุงรักษาทางและสะพาน 
          (ระบรุายการ) 
 (1.19) คาสํารวจออกแบบ (ระบุรายการ) 
 (1.20) คาควบคุมงาน (ระบุรายการ) 
 (1.21) คาจางบริษัทท่ีปรึกษา (ระบุรายการ) 
๓. งบเงินอุดหนุน 
๓.๑ เงินอุดหนุนท่ัวไป 
๑)  เงินอุดหนุนท่ัวไป................................................ 
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๑)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.......................................... 
๔.งบรายจายอ่ืน 
๔.๑ .......................................................................... 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 3.4 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการตลาดสินคาเกษตร 
กิจกรรมหลัก : ยกระดับผลิตภัณฑ OTOP วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค                      
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ  : นางคนึงนิตย ยมานันท  ตําแหนง พัฒนาการจังหวัดชุมพร โทรศัพท 077-630637 
 
(๑) หลักการและเหตุผล        

(๑.๑) ท่ีมา : โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product : OTOP) เปนกลไก
หนึ่งของรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจน สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหกับคนในชุมชน โดยมี
เปาหมายมุงเนนใหคนในชุมชนไดนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ สรางจุดเดนใหเกิด
มูลคาเพ่ิม เพ่ือใหเปนท่ีตองการของตลาดท้ังภายในประเทศ และตลาดภายนอกประเทศ โดยภาครัฐใหการ
สนับสนุนชวยเหลือในดานความรูสมัยใหมและการบริหารจัดการ การอนุรักษและสืบสานภูมปญญา การขยาย
เพ่ิมชองทางการตลาด 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ : จังหวัดชุมพร มีกลุมผูผลิตผูประกอบการ OTOP ท่ีลงทะเบียน รวม ๒๗๓ ราย 
จํานวน ๖๑๔ ผลิตภัณฑ ประกอบดวย กลุมผูผลิตชุมชน จํานวน ๑๒๕ ราย ผูผลิตชุมชนท่ีเปนเจาของรายเดียว 
จํานวน ๑๔๕ ราย ผูผลิต SMEs จํานวน ๓ ราย โดยจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ ๕ ประเภท ดังนี้           
๑) ประเภทอาหาร ๓๑๒ ผลิตภัณฑ ๒) ประเภทเครื่องดื่ม ๔๕ ผลิตภัณฑ ๓) ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 
๓๗ ผลิตภัณฑ ๔) ประเภทของใช ๑๒๒ ผลิตภัณฑ ๕) ประเภทสมุนไพรฯ ๙๘ ผลิตภัณฑและจําแนกตามระดับ
กลุมผลิตภัณฑ ๔ กลุม ประกอบดวย ๑) กลุมดาวเดนสูการสากล ๘๖ ผลิตภัณฑ ๒) กลุมอนุรักษสรางคุณคา 
๒๒ ผลิตภัณฑ ๓) กลุมพัฒนาสูการแขงขัน ๗๑ ผลิตภัณฑ ๔) กลุมปรับตัวเขาสูการพัฒนา ๔๓๕ ผลิตภัณฑ
เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนากลุมผูผลิตผูประกอบการ OTOP ของจังหวัดชุมพรใหมีการยกระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑท้ังในดานคุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน และเปนการสงเสริมการเพ่ิมชองทางการตลาด การบริหาร
จัดการเพ่ือสรางรายไดใหกลุมผูผลิตผูประกอบการ OTOPของ จังหวัดชุมพร ตลอดจนการประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑเดนและการทองเท่ียวของจังหวัดชุมพร  
 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

 (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาดและเพ่ิมชองทาง   
การจําหนาย ใหกับผูผลิตผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP) ระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง 

 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
                โครงการเดิม            โครงการใหม 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา                   ดําเนินการปกติ 

 (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนป ๒๕๖๑ สิ้นสุดป ๒๕๖๑ 
(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : สถานท่ีราชการหรือเอกชนในจังหวัดชุมพร (เต็นทติดแอร) 
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๓. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย 
ผูผลิตผูประกอบการ OTOP ท้ังในจังหวัดและนอกจังหวัด จํานวน ๒๐๐ ราย 

(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย 
-ผูผลิตผูประกอบการ OTOP ท้ังในจังหวัดและนอกจังหวัด 
-เครือขาย OTOPระดับอําเภอ จังหวัด 
-สวนราชการท่ีเก่ียวของ 
 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (๔.๑) เปาหมายโครงการ 
  ตัวช้ีวัด ๑. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP) ไดรับการสงเสริมชองทางการตลาด 

๒. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP 
 (๔.๒) ผลผลิต 
   ๑. กลุมผูผลิตผูประกอบการ OTOP มีชองทางการตลาดและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

๒. ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP) มีคุณภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
 (๔.๓) ผลลัพธ 

๑. กลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP มีศักยภาพดานการประกอบอาชีพ มีความรู
เพ่ิมเติมในการพัฒนาผลิตภัณฑ มีโอกาสทางการตลาด 

๒. กลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP มีศักยภาพดานการประกอบอาชีพและมี 
รายไดเพ่ิมข้ึน 
 (๔.๔) ผลกระทบ 
  เชิงบวก : ๑. กลุมผูผลิตผูประกอบการ OTOP มีชองทางการตลาดและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

   ๒. มีการจางแรงงานท่ีเก่ียวของกับการผลิตสินคาในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
            ๓. กลุมผูผลิตผูประกอบการ OTOP มีศักยภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได 
เชิงลบ : ไมมี 

  
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
 

กิจกรรมท่ีสําคัญ 
ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
๖๐ 

ม.ค.-มี.ค.
๖๑ 

เม.ย.-มิ.ย.
๖๑ 

ก.ค.-ก.ย.
๖๑ 

กิจกรรม  การจัดมหกรรมแสดงและจําหนาย
ผลิตภัณฑ  OTOP ภายในจังหวัดจํานวน  ๗ วัน 
 ๗ คืน (เต็นทติดแอร) จํานวน  ๒๐๐ บูท 

 /   

 
 
(๖) วิธีการดําเนินงาน       

ดําเนินการเอง     จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน    4,๐๐๐,๐๐๐      บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

     รวมท้ังส้ิน 4,000,000  

งบดําเนินงาน 4,000,000  
      - คาตอบแทน -  
      - คาใชสอย 4,000,000  
      - คาวัสดุ -  
      - คาสาธารณูปโภค -  
งบลงทุน -  
      - คาครุภัณฑ -  
      - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -  
งบเงินอุดหนุน -  
งบรายจายอ่ืน -  

 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ   
อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแตอยูใน
ระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน : แนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

   มีและสมบูรณ 
   มีแตยังไมสมบูรณ 
   ไมมี 

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ        ท้ังหมด    บางสวน   ไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  

  มีพรอมดําเนินการไดทันที 
  มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม  

           ๏เทคนิคในการบริหารจัดการ  
  มีประสบการณสูง : บุคลากรมีความพรอมมีความเชี่ยวชาญใน 

การปฏิบัติงานและมีประสบการณ ในการบริหารจัดการงาน OTOP มากกวา ๓ ป จํานวน ๔ คน คือ 
พัฒนาการจังหวัด/หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน/นักวิชาการพัฒนาชุมชนผูรับผิดชอบงาน 
OTOP /นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุมงานยุทธศาสตร)                        

  มีประสบการณปานกลาง 
 ไมมีประสบการณ 
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(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม : ไมมีกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
๑) โครงการนี้จะมีความกาวหนาอยางตอเนื่องถาหากเครือขาย OTOP เขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดวยตนเอง 
๒) โครงการนี้จะมีกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร (๔p) อยางตอเนื่อง ถาหากหนวยงานผูดําเนินการ  

ผูใหการสนับสนุน และผูประสานงานบูรณาการการทํางานกันตอเนื่องทุกป 
๓) โครงการนี้จะคุมคา คุมประโยชน  ถาหากไดขยายผลทางการตลาด (๔p) ตอเนื่องเพ่ือรองรบั ASEAN  
 

(๑๐) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย 

 

 

 

 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ  
ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑  

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
กิจกรรมหลักเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินคา
เกษตร 
กิจกรรมยอย: ยกระดับผลิตภัณฑ OTOP 
๑. งบดําเนินงาน 
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
๑.๑.๑ คาตอบแทนงบประมาณ บาท 
  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 
  (๓) คาเชาบาน 
  (๔) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
๑.๑.๒ คาใชสอยงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ   
  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (๓) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (๕) คาเชาทรัพยสิน 
  (๖) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คาจางเหมาจัดมหกรรม OTOP 
เปนเต็นทติดแอร จุ ๒๐๐ บูท รวม
คาสถานท่ี คาขยายเขตไฟฟา คา
ประปา คาบูทแสดงสินคา คา
ประชาสัมพันธการจัดงาน คาจัด
กิจกรรมพิธีเปดและการแสดงคา
เวรยามรักษาความปลอดภัย  และ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

  ลําดับความสําคัญ 4.1 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมใหเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และชาวประมง
ชายฝงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในตําบลชุมโค อําเภอปะทิว โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
วงเงิน  3,800,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายภูวดล ประพฤติดี   ตําแหนง นักวิชาการเกษตร 
สถานท่ีติดตอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
จังหวัดชุมพร   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘-๑๔๑๖-๕๐๖๐ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : เศรษฐกิจปจจุบันเปนแรงกระตุนใหอาชีพเกษตรเปนอาชีพท่ีนาสนใจเปนอันดับหนึ่ง
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงภายใตโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีไดใหพระบรม
ราโชวาทเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2541 ไววา “การเกษตรนั้นถือไดวาเปนรากฐานและชีวิตสําหรับประเทศ
ของเราเพราะคนไทยสวนใหญเปนผูมีอาชีพทางเกษตรกรรม ขาพเจาจึงมีความเห็นเสมอมาวาวิธีการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับประเทศเราอยางยิ่ง ก็คือ จะตองทํานุบํารุงเกษตรกรรมทุกสาขา ใหพัฒนากาวหนาเพ่ือยกระดับ
ฐานะความเปนอยูของเกษตรกรทุกระดับใหสูงข้ึนเริ่มตนตั้งแตลงมือผลิต โดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัด
ดวยการดัดแปลงปรับปรุงนําสิ่งท่ีมีอยูโดยธรรมชาติมาใชใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกษตรกร
ของเราไดผลผลิตเพียงพอแกการเลี้ยงตัวเอง คือ พอมี พอกิน เปนเบื้องตนกอน ตอไปเม่ือเหลือจําหนายหา
รายได ซ่ึงหากใหไดผลท่ีสมบูรณ ก็จะตองมีการจัดการเรื่องการตลาดอยางดี รวมท้ังมีการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
อันจะทําใหผลิตผลทางการเกษตรมีมูลคาสูงข้ึน โดยท้ังนี้เกษตรกรของเราก็จะมีฐานะความเปนอยูท่ีม่ันคง
พ่ึงตนเองไดอันจะสงผลใหฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความเขมแข็งตามไปดวยและเม่ือวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2541 ไดกลาวเพ่ิมเติมวาในประเทศของเราเทาท่ีเปนอยูบัดนี้ ยังมีเกษตรกรอีกมากท่ีขัดสนและ
พ่ึงตนเองไมได ความขัดสนของเกษตรกรดังกลาว เกิดเพราะการขาดแคลนทุนรอนและไมสามารถใชกําลังแรง
กําลังความคิดท่ีมีอยูไปปฏิบัติใหไดผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหนวย  ท้ังยังไมไดรับความสะดวกเพียงพอในการคาขาย
แลกเปลี่ยน ทําใหไมไดรับรายไดผลผลิตอยางคุมคา  เกษตรกรเหลานั้นจําเปนตองไดรับการชวยเหลือเพ่ือให
สามารถพ่ึงตนเองได  การชวยเหลือนี้เปนงานใหญตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานของรับและเอกชนและ
อาศัยกําลังความรูความสามารถของนักวิชาการทุกฝาย  มาชวยกันใหความรู ความคิด และวิธีปฏิบัติอยาง
ถูกตอง ตามหลักวิชาการตอเนื่องกัน รวมท้ังการจัดทําโครงการตางๆ มาสนับสนุน 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร ในฐานะเปนถาบันการศึกษาท่ีมีความพรอมท้ังสถานท่ี นักวิชาการ นักวิจัย อาจารยและนักศึกษา 
ตองการท่ีพัฒนาอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันและยางพาราใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื่องจาก จากขอมูลพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันและยางพารา ของตําบลชุมโค อําเภอปะ
ทิว จังหวัดชุมพร เปนเกษตรกรรายยอยท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขนาดเล็ก รายไดของเกษตรกรต่ํา ไมเพียงพอตอคาใชจาย
ในครัวเรือน หากไดเพ่ิมศักยภาพของอาชีพหลักและอาชีพเสริมในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงองคความรู 
ตามแนวทางพระราชดําริ เพ่ือเปนตําบลตนแบบใหกับตําบลอ่ืนๆ ในจังหวัด เม่ือคนในชุมชนมีฐานะเศรษฐกิจดี
ข้ึน และมีความเชื่อม่ันในอาชีพกอใหเกิดความเขมแข็งข้ึนในชุมชนนั้นทําใหชุมชนมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี
ข้ึน ซ่ึงเปนผลดีตอประเทศชาติโดยรวมท่ีสามารถเขาหลักเกณฑของการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืนของชุมชน 

 
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : เพ่ือสรางทางเลือกในอาชีพเพ่ือเปนรายไดใหเกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามัน ยางพารา และชาวประมงชายฝง เพ่ือใหเกิดการพ่ึงตนเอง สรางความเขมแข็งของชุมชน และ
ความม่ันคงทางอาหาร 

ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ 
มีความเรงดวนเพ่ือใหเพ่ือใหเกิดการพ่ึงตนเอง สรางความเขมแข็งของชุมชน และความม่ันคง

ทางอาหาร 
 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
1. สรางทางเลือกในอาชีพเพ่ือเปนรายไดใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และ

ชาวประมงชายฝง เพ่ือใหเกิดการพ่ึงตนเอง สรางความเขมแข็งของชุมชน และความม่ันคงทางอาหาร 

2. สรางชุมชนตนแบบ “ชุมโคโมเดล” จากกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนโดยการพัฒนา
ความรูทางการเกษตร 

3. ประชาชนมีคุณภาพ  ครอบครัว  ชุมชน และสังคมมีความเขมแข็งและดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2ป เริ่มตนป 2561 สิ้นสุดป 2563 
 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ตําบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
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(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และชาวประมง ในพ้ืนท่ีตําบลชุมโค  
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และชาวประมง ในพ้ืนท่ี 
ตําบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

 
(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  
1. เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และประมงชายฝง มีรายได เพ่ิมจากอาชีพหลักและ

อาชีพเสริม ไมนอยกวา 30,000 บาทตอครัวเรือนตอป   
2. เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และประมงชายฝง มีอาหารปลอดภัยสําหรับบริโภค

ในครัวเรือนลดรายจายเพ่ิมรายไดไมนอยกวา 25,000 บาท ตอครัวเรือนตอป 
 

(๔.๒) ผลผลิต เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และประมงชายฝง มีอาชีพหลักและอาชีพเสริม

ท่ีสรางรายได ลดรายจายในครัวเรือน ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงทําใหชุมชนมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีข้ึน 

ซ่ึงเปนผลดีตอประเทศชาติโดยรวมท่ีสามารถเขาหลักเกณฑของการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบพอเพียงและยั่งยืนของชุมชน 

(๔.3) ผลลัพธ จังหวัดชุมพรมีตําบลตนแบบ “ชุมโคโมเดล” ในการขยายผลสูตําบลอ่ืนๆ ในจังหวัด

ชุมพร ท่ีประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเขมแข็งและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

(๔.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก :รายไดของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และชาวประมง ในพ้ืนท่ีตําบลชุมโค 

อ.ปะทิว จ.ชุมพรเพ่ิมสูงข้ึน 
เชิงลบ : ไมมี 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 60 ม.ค.-ม.ีค. 61 เม.ย-ม.ิย 61 ก.ค.-ก.ย. 61 

1. จัดเวทีประชุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 
ยางพารา และประมงชายฝง ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูกระบวนการจัดการอาชีพ 

    

2. การผลิตผักอินทรีย ใหเกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามัน ยางพารา และประมงชายฝง 
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
จํานวน 3 ครั้ง 

    

3.  การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองใหเกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามัน ยางพารา และประมงชายฝง 
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
จํานวน 3 ครั้ง 

    

4. การผลิตปุยหมักและปุยชีวภาพ ให
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และ
ประมงชายฝง ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร จํานวน 3 ครั้ง 

    

5. การจัดการสวนปาลมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ให
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และ
ประมงชายฝง ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพรใหความรูและวิเคราะหธาตุ
อาหารในสวนปาลม จํานวน 3 ครั้ง  

    

6. การจัดการสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
ใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา 
และประมงชายฝง ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร ใหความรูและวิเคราะหธาตุ
อาหารในสวนยางพารา 
จํานวน 3 ครั้ง 

    

7.การแปรรูปสัตวน้ําจากประมงชายฝง.ให
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และ
ประมงชายฝง ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร จํานวน 3 ครั้ง 
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(๖) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง    จางเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน 3,800,000  บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 3,800,000  
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

3,800,000 
1,000,000 
1,500,000 
1,300,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
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(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



205 
 

 
 
 

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : เศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให
เกษตรกร 
กิจกรรมหลัก การพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม
ใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา และ
ชาวประมงชายฝงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตใน
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
 
 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
 
 
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 

  
 
 
 

3,800,000 
 

 
 
 
 

3,800,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000,000 
50,000 

 
 

2,950,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดเวทีประชุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 
ยางพารา และประมงชายฝง 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดเวทีประชุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 
ยางพารา และประมงชายฝง 
 
1.การผลิตผักอินทรีย .ใหเกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามัน ยางพารา และประมงชายฝง 
3 คร้ัง 

2.การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง.ใหเกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามัน ยางพารา และประมงชายฝง 
3 คร้ัง 
3.การผลิตปุยหมักและปุยชีวภาพ ให
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
 
 

และประมงชายฝง 3 คร้ัง 
 
 
 
4.การจัดการสวนปาลมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต .
ใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา 
และประมงชายฝง 3 คร้ัง 

5.การจัดการสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
ใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา 
และประมงชายฝง 3 คร้ัง 

6.การแปรรูปสัตวน้ําจากประมงชายฝง.ให
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา 
และประมงชายฝง 
3 คร้ัง 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

 ลําดับความสําคัญ 4.2 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมใหเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก : การเรียนรูแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม ผานโครงการฝกอบรม การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ  
"จากงานวิจัยสูชุมชนเกษตรพอเพียง"  วงเงิน  600,0๐๐ บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด   การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยง    
การพัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ   พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ผูรับผิดชอบ     นายภูวดล ประพฤติดี      ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร   
สถานท่ีติดตอ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร   หมายเลขโทรศัพท   ๐๘-๑๔๑๖-๕๐๖๐ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ระบบการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ (Deep-litter system) เปนระบบการเลี้ยงทางเลือก
ท่ีแตกตางไปจากระบบการเลี้ยงท่ัวไป (Conventional confinement system) ซ่ึงสวนใหญเปนระบบปด 
เปนฟารมขนาดใหญ และผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Commercial farm) ขณะท่ีเกษตรกรรายยอยไมสามารถ
จะเลี้ยงหมูเปนอาชีพไดเนื่องจากปญหาของตนทุนการผลิต ไมวาจะเปนโรงเรือนหรือคาใชจายดานอาหาร แตก็
ยังคงมีการเลี้ยงอยูบางในระบบการเลี้ยงแบบหลังบาน (Backyard farm) เพ่ือกินเศษอาหารท่ีเหลือจาก
ครัวเรือน รวมท้ังผลพลอยไดทางการเกษตร ดังนั้นระบบการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพจึงนาจะเปนระบบท่ีเหมาะ
สําหรับการเลี้ยงแบบหลังบานและเกษตรกรรายยอยท่ีสามารถจัดหาผลพลอยไดทางการเกษตรในพ้ืนท่ีมาใช
ประโยชน จากการศึกษาของนักวิจัยพบวาระบบการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพจะมีตนทุนท่ีถูกกวา มีสุขภาพท่ี
แข็งแรงและคํานึงถึงสวัสดิภาพของหมูมากกวาระบบท่ัวไป และเปนระบบการเลี้ยงท่ีไดรับความนิยมในหลาย
ประเทศเนื่องจากสามารถลดปญหาการบาดเจ็บและเจ็บปวยของหมูไดดีกวาระบบท่ัวไปรวมท้ังยังเปนระบบ
การผลิตท่ีคํานึงถึงระบบนิเวศน 

นอกจากนี้การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพโดยใชวัสดุเกษตรเหลือใชในพ้ืนท่ียังมีสวนชวยในการพัฒนา
ระบบการเลี้ยงหมูอินทรียซ่ึงไดรับความนิยมท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศยุโรปเนื่องจาก
คํานึงถึงความยั่งยืน (Sustainable) และความเปนธรรมชาติ ขณะท่ีในประเทศออสเตรเลียนิยมเลี้ยงหมู      
แมพันธุในระบบปลอยทุงหญา (Outdoor production system) และเลี้ยงหมูขุนในระบบการเลี้ยงท่ัวไป
รวมกับระบบหมูหลุมดินชีวภาพ ขณะท่ีหากมองในบริบทของประเทศไทยจะพบวาระบบการผลิตหมูหลุมดิน
ชีวภาพสอดคลองกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง 

การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ นอกจากมุมมองของหมูตนทุนต่ําท่ีสามารถปลดแอกคนเลี้ยงหมูจากวงจร
ท่ีไมมีทางเลือกแลวนั้น การใชประโยชนจากจุลินทรียทองถ่ิน สามารถทําใหเกษตรกรลดการสัมผัสกับการใช
สารเคมี รวมท้ังคนท่ีซ้ือหมูไปบริโภคก็ไดรับประโยชนจากการกินเนื้อหมูปลอดสารไปดวย ท้ังยังชวยลดปริมาณ
สารตกคางท่ีถูกท้ิงสูสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่ง และปลอดกลิ่นเหม็นรบกวน ซ่ึงประโยชนตางๆ เหลานี้ ทุกคน
ในหวงโซอุปทานยอมไดรับรวมกัน  
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(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : ปจจุบัน ชุมชน/หนวยงาน/และองคกรตางๆ ในจังหวัดชุมพร ไดรับ

การสงเสริมจากหนวยงานราชการ และภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาใหมีการจัดตั้งโครงการท่ีมีกิจกรรม
ดานการเกษตรและโครงการดาน เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหชุมชนไดดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ตามแนวพระราชดําริ” เพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยสงเสริม  
ภูมิปญญาทองถ่ินจากความรวมมือของหนวยงานหลายภาคสวน กอใหเกิดการบูรณาการกับงานวิจัย การเรียน
การสอน และสามารถขยายผลไปสูชุมชนอ่ืนๆ ได เรื่องการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ จากงานวิจัยสูชุมชนเกษตร
พอเพียงถือเปนโครงการท่ีนําปรัชญาดานการเกษตรทฤษฎีใหม มาประยุกตใช เพ่ือถายทอดองคความรูจาก
ผลงานวิจัยเก่ียวกับการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ ท่ีชี้ใหเห็นถึงหลักการสําคัญคือ การเกษตรทฤษฏีใหมและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนของการจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือการเลี้ยงสัตว โดยถือเปนการดําเนินการข้ันท่ี
หนึ่ง ซ่ึงสอดคลองกับหลักการและแนวทางสําคัญคือ เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกษตรกร
สามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับท่ีประหยัด (ตนทุนต่ํา) เกษตรกรก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปสูข้ันพออยูพอกิน
และตัดคาใชจายลงเกือบหมด มีอิสระจากสภาพปจจัยภายนอกและสามารถดําเนินการใหมีผลสมบูรณยิ่งข้ึนไป 
เพ่ือเปนการสรางรากฐานท่ีม่ันคงไปสูการดําเนินการตามข้ันท่ีสอง  และข้ันท่ีสาม หากชุมชนนําไปปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรมแลว คณะผูวิจัยมีความเชื่อม่ันวา ชุมชนนั้นๆ จะสามารถพัฒนาตนเองไปสูการเปนชุมชน
ตนแบบ “ตามแนวพระราชดําริ” ไดอยางยั่งยืน 
ความเรงดวน : เกษตรกรมีอาชีพหลักจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ่ึงมีราคาผลผลิตท่ีตกต่ําอยางตอเนื่องทําใหมี
รายไดต่ํา อีกท้ังมีภาระท่ีตองชําระหนี้สินจากการกูยืมเงินทุนเพ่ือหมุนเวียนปจจัยการผลิตตลอดจนเก่ียวโยงไป
ถึงคาใชจายในครัวเรือนสวนอ่ืน ทําใหเกษตรกรมีกําลังการชําระหนี้สินท่ีตํ่าลง จนเกิดภาวะตึงเครียดเศรษฐกิจ
ในครัวเรือนจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงสรางอาชีพเสริมเพ่ือเปนทางเลือก และเพ่ือใหเกิดการพ่ึงตนเอง สราง
ความเขมแข็งของชุมชน และความม่ันคงทางอาหาร 
 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
  - สรางทางเลือกในการเลี้ยงสุกรตนทุนท่ีต่ําใหแกเกษตรกรเพ่ือใหเกิดการพ่ึงตนเอง สราง
ความเขมแข็งของชุมชน และความม่ันคงทางอาหาร 
  -  สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริของในหลวงดานเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
ประยุกตใชกับการเลี้ยงสัตวมาถายทอด 

- เผยแพรงานวิจัย และบทความทางวิชาการในหัวขอการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ ใหแก
สมาชิกในชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 (๒.2) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 
(๒.3) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 
(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ....1.....ปเริ่มตนป....2560..... สิ้นสุดป.....2561......... 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : อําเภอทาแซะ และอําปะทิว และอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
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(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : เกษตรกร ผูวางงาน นักเรียน นักศึกษา 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกร นักวิชาการ ผูนําทองถ่ิน 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

- สมาชิกกลุมมีอาชีพการผลิตลูกหมู เกิดการพ่ึงพากันภายในกลุมสมาชิก   
  - การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ มีลูกหมูสงขุนใหแกสมาชิกอยางตอเนื่อง สามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 

- สมาชิกกลุมมีรายไดเสริมจากการผลิตลูกหมูจําหนาย 
 (๔.๒) ผลผลิต 

- เกษตรกรท่ีมีความรูความเขาใจเชิงวิชาการ  
- ชุมชนตนแบบหรือฟารมตนแบบของการผลิต 

(๔.3) ผลลัพธ 
- แหลงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงรูตนแบบ 
- การศึกษาวิจัยรวมแหลงเรียนรู 

 (๔.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : สมาชิกในชุมชน/ชุมชนเปาหมายสามารถสรางรายไดและลดรายจาย 
เชิงลบ : ผูเขาอบรมอาจไมสามารถนํากลับไปปฏิบัติไดในทันที 

 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.
60 

ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.
61 

ก.ค. – ก.ย.61 

1. วิเคราะหศักยภาพ และ
สภาพแวดลอมของกลุม 

    

2. ดําเนินการถายทอดองคความรู
สูชุมชน 

    

3. ดําเนินโครงการ/ประเมินผล
การเรียนรู 

    

4. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี(ศึกษาดู
งานในฟารมสาธิต) 

    

5. การประเมินผลและการติดตาม
การนําองคความรูไปใชประโยชน 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน        ดําเนินการเอง     จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ  จํานวน 600,0๐๐ บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 600,0๐๐  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
600,0๐๐ 
๔๙,๒๐๐ 

๒๗9,8๐๐ 
๒๗๑,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
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(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(8.๖) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
จัดต้ังกลุม โดยรวบรวมสมาชิกสรางเปนเครือขาย มีการพบปะพูดคุย ติดตามความกาวหนาของผลจากการ
ไดรับความรูจากการฝกอบรม ขยายไปสูชุมชนตนแบบ เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และฟารมวิจัยในทองถ่ิน โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ตลอดจนพัฒนาการแปรรูปและการตลาดจากผลิตภัณฑท่ีกลุมผลิตไดในอนาคต 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด :  

- สภาพภูมิอากาศและลักษณะอาชีพของเกษตรกรท่ีอาจเปนอุปสรรคในการเดินทางมาเขารวม
โครงการ  

- แนวคิดท่ีมุงเนนแตรายได โดยมิไดเนนหลักของความพอเพียง ซ่ึงอาจตองปรับแนวคิดเหลานี้เปน
อันดับแรก 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : เศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให
เกษตรกร 
กิจกรรมหลัก การเรียนรูแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
ผานโครงการฝกอบรม การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
1.1.3  คาวัสดุ 
 

  
 
 
 

600,0๐๐ 
 
 
 
๔๙,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๒79,8๐๐ 

 
 

๒๗๑,๐๐๐ 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 4.3 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมใหเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก : การวิเคราะหตัวอยางดินและใบปาลมน้ํามันเพ่ือการวิเคราะหคุณภาพในจังหวัดชุมพร                                                                                            
วงเงิน  ๕๕๖,๘๐๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยง               
การพัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร  
หนวยดําเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ผูรับผิดชอบ :   นางสาวศศิดารา เจริญศิริ  ตําแหนง   นักวิทยาศาสตร    
สถานท่ีติดตอ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท   ๐ ๗๗๕๐ ๖๔๑๐     
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ปาลมน้ํามัน เปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากเปนอันดับหนึ่งของ
จังหวัดชุมพร และมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากเปนอันดับท่ี ๓ในภาคใตของประเทศรองจากจังหวัดกระบี่ และจังหวัด        
สุราษฎรธานี  “การผลิตปาลมน้ํามันไทยภายใตกรอบ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ไดเสนอแนะ 
เก่ียวกับยุทธศาสตรปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมไทยภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)          
วายุทธศาสตรการพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามันของไทย เปนยุทธศาสตรท่ีตองการเสริมสรางรากฐาน การผลิต
ของปาลมน้ํามันไทยใหมีประสิทธิภาพ เชน ตนทุนการผลิตต่ําผลผลิตตอไรสูง ผลผลิตมีคุณภาพ และปริมาณ
ผลผลิตสมํ่าเสมอ เปนตน โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญเขามาชวยในการวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมน้ํามันท่ีใหผลผลิตเปน
ปริมาณน้ํามันท่ีเทียบเทากับการผลิตของผูผลิตรายใหญ และเผยแพร สนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตไดจริง 

การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย  มีผลกระทบท้ังผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบ 
เชิงลบตอภาคการเกษตร สําหรับผลกระทบเชิงบวกคือจะชวยใหประเทศไทยไดมีโอกาสทางการคา  สามารถ
เปลี่ยนแปลงจากการคาแบบไมเปนทางการ  มาเปนแบบเปนทางการมากข้ึน รวมท้ังเพ่ิมมูลคาการคาตามแนว
ชายแดนใหสูงข้ึน 
 ในขณะท่ีผลกระทบเชิงลบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการท่ีประเทศสมาชิกตองเปดตลาด
เสรีการคาและบริการระหวางกัน ทําใหสินคาเกษตรอาเซียนท่ีมีคุณภาพดีกวาหรือราคาถูกกวาจะเขามาแขงขัน
และแยงตลาด ทําใหผูประกอบการภาคผลิตท้ังทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมท้ังเกษตรกรของไทย
ท่ีมีขีดความสามารถในการผลิตต่ําจะไมสามารถแขงขันกับประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการผลิตสูงกวาได 
เกษตรกร ผูประกอบการ หรือผูไดรับผลกระทบดังกลาว จึงตองเรงหาแนวทางและมาตรการเพ่ือปรับตัวเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน  เชน  การปรับพฤติกรรมการผลิต  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิต และลดตนทุน
การผลิตสินคาของตนเองเพ่ือใหสามารถแขงขันกับประเทศสมาชิกรายอ่ืนในประชาคมอาเซียนท่ีเขามาแยง
พ้ืนท่ีการตลาดเดิม 

โครงการการเก็บและเตรียมตัวอยางปาลมน้ํามันเพ่ือการวิเคราะหคุณภาพในจังหวัดชุมพร  มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดดานการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร  
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายท่ี ๑๑ เรื่องเสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร และ สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
แผนงานรองพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรอยางเปนระบบ   
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  (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : ปาลมน้ํามัน เปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญและมีพ้ืนท่ี

เพาะปลูกมากเปนอันดับหนึ่งของจังหวัดชุมพร และมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากเปนอันดับท่ี ๓ ในภาคใตของประเทศ
รองจากจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎรธานี 

จากการวิเคราะหความสัมพันธของสํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร เพ่ือกําหนดหวงโซคุณคาเพ่ือ   
การพัฒนาอยางครบวงจรและปจจัยสูความสําเร็จการผลิตปาลมน้ํามันท่ีสําคัญ พบวาตนทุนการผลิต ปริมาณ
ผลผลิตปาลมน้ํามัน รายไดเฉลี่ยของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน เปนตัวแปรท่ีสําคัญในการเลือกหวงโซคุณคา 
พบมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระหวางปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันและรายไดเฉลี่ยของเกษตรกรผูปลูกปาลม
น้ํามันท่ีมีแนวโนมผกผันกัน คือ แนวโนมปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันเพ่ิมข้ึนทุกป แตรายไดเฉลี่ยของเกษตรกรผู
ปลูกปาลมน้ํามันแนวโนมลดลง ปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญของตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันท่ีสงผล
ตอรายไดเฉลี่ยของเกษตรกร คือ การจัดการเก่ียวกับการใสปุยท่ีไมเหมาะสมกับความตองการของพืชและดิน    

ดินเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งในการผลิตพืช เพราะวาเปนแหลงท่ีใหพืชเจริญเติบโตและใหธาตุ
อาหารท่ีจําเปนตอพืช แตเนื่องจากการทําการเกษตรท่ีตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน และ/หรือการทํา
การเกษตรท่ีไมถูกตอง ตลอดจนการใชปุยเคมีท่ีใหธาตุอาหารหลัก เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแตสเซียม
เปนสวนใหญ คิดเปนคาใชจายในสวนของปุยอาจสูงถึง ๓๕ % ของคาใชจายในการผลิตท้ังหมด วิธีการใสปุยท่ี
ทํากันมาแตเดิมนั้นจะใชปุยผสมสูตรตางๆ เชน ๑๕-๑๕-๑๕, ๑๓-๑๓-๒๑ และ ๑๒-๑๒-๑๗ โดยจะแนะนําให
ใชกับดินทุกชนิดท้ังๆ ท่ีความตองการธาตุอาหารของพืชแตละชนิดไมเหมือนกัน และดินแตละชนิดก็มีธาตุ
อาหารและมีคุณสมบัติแตกตางกัน การใสปุยในลักษณะนี้ทําใหเสียคาใชจายมากและไมมีประสิทธิภาพหรืออาจ
ทําใหคุณสมบัติของดินเปลี่ยนไปในทางท่ีไมเหมาะสมกับการผลิตพืช  เพราะดินอาจไดรับธาตุอาหารบางธาตุ
มากเกินไป ซ่ึงจะมีผลตอเนื่องทําใหการดูดธาตุอาหารบางตัวเกิดไดไมดี  แนวทางการใสปุยท่ีไดรับการยอมรับ
อยางแพรหลายสําหรับไมผลในตางประเทศวามีประสิทธิภาพดีเหมาะสมกับความตองการของพืช ไมวาจะเปน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย อิสราเอล หรือประเทศในเอเชีย เชน ไตหวัน ฟลิปปนส คือ การนําคา
วิเคราะหดินและพืชมาใชเปนแนวทางการใสปุย โดยการวิเคราะหดินทําใหทราบวาดินมีคุณสมบัติอยางไร      
มีความเปนกรดเปนดางเทาไร  มีธาตุอาหารแตละชนิดในปริมาณเทาใด  มีสภาพท่ีจะทําใหธาตุอาหารตางๆ ท่ี
อยูในดินอยูในสภาพท่ีพืชจะดูดไปใชไดหรือไม  คาวิเคราะหดินท่ีไดจะทําใหเกษตรกรสามารถปรับปรุงดินและ
ใสปุยไดอยางถูกตอง  สวนการวิเคราะหพืชมักจะนําใบมาวิเคราะหซ่ึงคาวิเคราะหท่ีไดจะชวยใหทราบวาในพืช
มีธาตุอาหารแตละตัวในปริมาณเทาใดจึงจะเหมาะสมท่ีจะใหพืชนั้นเจริญเติบโต แข็งแรง และใหผลผลิตท่ีดี  
รวมท้ังมีคุณภาพสูงไดหรือไม  เพราะใบพืชเปนเสมือนโรงงานหรือเลือดในรางกายของมนุษย การวิเคราะหใบ
พืชเปรียบเสมือนกับการตรวจสุขภาพของคน  เพราะธาตุอาหารท่ีมีอยูในใบเปนผลรวมของจัดการตางๆ       
ในสวนตั้งแตปริมาณธาตุอาหารในดิน การใหน้ํา การใสอินทรียวัตถุ และการจัดการสภาพแวดลอมตางๆ 
(เชนเดียวกับท่ีปริมาณไขมัน หรือน้ําตาลในเลือดของมนุษยมาจากการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย  
และการดูแลสุขภาพดานตางๆ)   

การแกปญหาเรื่องดินจึงเปนเรื่องท่ีจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเกษตรกรท่ีจะตองมี
ความรูทางดานการตรวจคุณภาพดิน เพราะจะทําใหเกษตรกรสามารถจัดการปญหาความเปนกรดของดินและ
การขาดสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราการใสปุยตอตนพืชดวย เม่ือนําคา
วิเคราะหดินและพืชมาใชรวมกันเปนแนวทางในการใสปุยจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะจะใสเฉพาะธาตุท่ี
ขาด และสามารถใสปุยใหพืชอยางสมดุลซ่ึงการใสปุยท่ีสมดุลมีความสําคัญมาก เพราะหากไดรับธาตุอาหารไม
สมดุลจะทําใหความแข็งแรงสมบูรณของพืชลดลง วิธีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินและพืช จัดเปนวิธีท่ีประหยัด 
และมีประสิทธิภาพสูง จึงทําใหเกษตรกรสามารถประหยัดรายจายในสวนท่ีเปนคาปุย ซ่ึงจะตองสั่งเขามาจาก
ตางประเทศมากกวา ๒ หม่ืนลานบาทตอป ดังนั้นความสําคัญของการตรวจวิเคราะหดินและพืชเปนการชวยให
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เกษตรกรใชปุยไดถูกตอง  และลดตนทุนการผลิต และเปนแนวทางนําไปสูการลดตนทุนคาปุยเคมีได
คอนขางมาก 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัด
ชุมพร  จึงเล็งเห็นวางานบริการหองปฏิบัติการมีความพรอมในดานเครื่องมือวัดปริมาณธาตุท่ีจําเปนตอพืช 
(AAS) และมีบุคลากรท่ีมีประสบการณดานการตรวจวิเคราะหดินและพืชมากกวา ๑๐ ป จึงมีความประสงคจัด
โครงการ “การเก็บและเตรียมตัวอยางปาลมน้ํามันเพ่ือการวิเคราะหคุณภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร” เพ่ือเปน
การนําความรูและเทคโนโลยีทางดานการศึกษามาถายทอดแกเกษตรกร  ชุมชนและสังคม  และเพ่ือเปนแนว
ทางการแนะนําใหเกษตรกรใสปุยในพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันไดอยางเหมาะสมตอไป 

ความเรงดวน : เรงดวนมาก เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ท่ีตองเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันบนพ้ืนฐานเชิงคุณภาพและเกษตร
ปลอดภัย 

 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
๑. เพ่ือใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการเก็บ เตรียมตัวอยางดินและใบปาลมน้ํามันเพ่ือ  

การวิเคราะห 
๒. เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเก็บและเตรียมตัวอยางปาลมน้ํามันเพ่ือการวิเคราะหไดอยางถูกตองตาม

หลักเกณฑ 
๓. เพ่ือใหเกษตรกรไดคาผลจากการวิเคราะหมีความถูกตองเชื่อถือได และเปนคาท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของ

ตัวอยางปาลมน้ํามันท่ีเก็บเพ่ือการวิเคราะห 
๔. เพ่ือใหเกษตรกรสามารถประหยัดคาใชจายคาปุยเคมีในแปลงปาลมน้ํามันของตนเอง 
๕. สามารถเพ่ิมผลผลิตท่ีมีคุณภาพภาคการเกษตรของเกษตรกรปลูกปาลมน้ํามัน จังหวัดชุมพร      
(๒.2) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 
(๒.3) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 
(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ๑  ป เริ่มตนป  ๒๕๖๑  สิ้นสุด ป ๒๕๖๑    
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ :  
๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร                                                                                                                        
๒. สหกรณนิคมปาลมน้าํมันในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร                                                           
๓. สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดชุมพร                                                              

 
 (๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน จังหวัดชุมพร                           . 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน จังหวัดชุมพร                           . 
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(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
 ตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
๑. จํานวนผูเขารับบริการ ๑๐๐ คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
๑. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ ๘๕ 
๒. รอยละของผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ ๘๕ 
๓. รอยละความพึงพอใจของผูรับริการ/หนวยงาน/องคกรท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ

ประโยชนจากการบริการ รอยละ ๙๐ 
๔. รอยละการลดตนทุนการผลิตจากเดิม  รอยละ ๒๐ 
๕. รอยละการเพ่ิมผลผลิตจากเดิม  รอยละ ๒๐ 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
๑.  รอยละการดําเนินโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ ๑๐๐ 

(๔.๒) ผลผลิต 
๑. เกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการเก็บและเตรียมตัวอยางปาลมน้ํามันเพ่ือการ

วิเคราะห 
๒. เกษตรกรสามารถเก็บและเตรียมตัวอยางปาลมน้ํามันเพ่ือการวิเคราะหไดอยางถูกตองตาม

หลักเกณฑ 
๓. เกษตรกรไดคาผลจากการวิเคราะหมีความถูกตอง เชื่อถือได และเปนคาท่ีเปนตัวแทนท่ีดี

ของตัวอยางปาลมน้ํามันท่ีเก็บเพ่ือการวิเคราะห 
๔. เกษตรกรสามารถประหยัดคาใชจายคาปุยเคมีในแปลงปาลมน้ํามัน ของตนเอง 
๕. เพ่ิมผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมมูลคาการผลผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรปลูกปาลมน้ํามัน 

จังหวัดชุมพร 
(๔.3) ผลลัพธ 

๑. พ้ืนท่ีรอยละ ๕๐ ของพ้ืนท่ีเปาหมาย เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 
๒. สามารถเพ่ิมผลผลิตจากเดิม  รอยละ ๒๐ 
๓. เพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรและเปนโครงการนํารองท่ีขยายผลในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

(๔.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
เชิงลบ : ไมมี 
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 (๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 
 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.๖๐ ม.ค. – มี.ค. ๖๑  เม.ย. – มิ.ย.๖๑ ก.ค. – ก.ย.๖๑ 
๑. ประชุมผูเก่ียวของ และ     
๒. ประชาสัมพันธโครงการให
เกษตรกรผูสนใจเขารวม
โครงการ 

 
 

   

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เก็บและเตรียมตัวอยางใบ
ปาลมน้ํามันเพ่ือการวิเคราะห
คุณภาพในจังหวัดชุมพร 

 
 

   

๔. การวิเคราะหตัวอยาง ดิน
และใบปาลมน้ํามันเพ่ือการ
วิเคราะหคุณภาพในจังหวัด
ชุมพร 

  
 

 
 

 
 

๕. สรุปและประเมินโครงการ     
 

(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง   จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ  จํานวน ๕๕๖,๘๐๐  บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ๕๕๖,๘๐๐  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
๔๒,๘๔๐ 

๔๙๐,๐๐๐ 
๒๓,๑๖๐ 

๘๐๐ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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(8) ความพรอมของโครงการ 
(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว 
     แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

 (8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(8.๖) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ :  
ใชระบบสงเสริมการเกษตร โดยกลุมเกษตรกรรวมกลุมกัน และไดรับการสนับสนุนจากจังหวัด           

 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : เกษตรกรไดรับการปลูกฝงและสงเสริมใหใชสารเคมีและปุยเคมี เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิต โดยไมคํานึงถึงความตองการของพืช สงผลใหสิ้นเปลืองคาใชจายสวนนี้สูงกวาความจําเปน  จึง
ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสมกับความตองการของพืช และดินในพ้ืนท่ีท่ีปลูกอยู เพ่ือ
เพ่ิมการผลิตของปาลมน้ํามันไทยใหมีประสิทธิภาพ คือ การมีตนทุนการผลิตท่ีต่ําผลผลิตตอไรสูง ผลผลิตมี
คุณภาพ และมีปริมาณผลผลิตสมํ่าเสมอ                                                                                                               
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : เศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให
เกษตรกร 
กิจกรรมหลัก การเก็บและเตรียมตัวอยางปาลม
น้ํามันเพ่ือการวิเคราะหคุณภาพในจังหวัดชุมพร 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
1.1.3 คาวัสดุ 
 

  
 
 
 
 
 

๕๕๖,๘๐๐ 
 

๔๒,๘๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๙๐,๐๐๐ 
 
 

๒๓,9๖๐ 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 4.4  
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมใหเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก : การเพ่ิมมูลคาโซอุปทานของแพะนมในจังหวัดชุมพร   วงเงิน  6,690,000  บาท 
ประกอบดวย 7 กิจกรรมยอย คือ  

กิจกรรมยอยท่ี 1 : การสํารวจหวงโซอุปทานของระบบการเลีย้งแพะนมในปจจุบันของเกษตรกร
เขตจังหวัดชุมพร  

กิจกรรมยอยท่ี 2 : การพัฒนาสายพันธุแพะนมท่ีเหมาะสมในจังหวัดชุมพร 
กิจกรรมยอยท่ี 3 : การลดตนทุนคาอาหารตอประสิทธิภาพการผลิตแพะนม 
กิจกรรมยอยท่ี 4 : การเพ่ิมมูลคาแพะนมปลดระวาง 
กิจกรรมยอยท่ี 5 : การพัฒนาผลิตภัณฑจากน้ํานมแพะอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือเปนวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดชุมพร 
กิจกรรมยอยท่ี 6 : การจัดการระบบการเลี้ยงแพะนมอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
กิจกรรมยอยท่ี 7 : การพัฒนาศูนยเรียนรูการผลิตแพะนมครบวงจรเพ่ือเปนแหลงเรียนรูอยาง

ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยง  การ
พัฒนาในระดับภูมิภาคกลยุทธ        
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : 1. ดร. ธนรรษมลวรรณ พลม่ัน ตําแหนง : อาจารย 
  2. ดร. ปยะดา  ทวิชศรี  ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย 

3. อ.เทียมพบ  กานเหลือง ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยอธิการบดีประจํา     
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(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : แพะเปนสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็กเลี้ยงไวเพ่ือใหผลผลิตสําหรับการบริโภค ไดแก เนื้อ นม 
และขน นอกจากนี้ผลพลอยไดจากการเลี้ยงยังมี หนัง กระดูก มูล และเขา ท่ีเกษตรกรสามารถจําหนายได  
แพะเปนสัตวท่ีมีความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตางๆ  และมีพฤตกรรมการกินอาหารตาง
จากสัตวอ่ืนๆ มีความสามารถในการกินอาหารไดหลากหลายเหมาะสําหรับเกษตรกรรายยอย แพะมีขอดีหลาย
ประการเนื่องจากสามารถใชประโยชนจากพืชอาหารหยาบท่ีเปนเศษเหลือท้ิงไดดีซ่ึงวัว-ควายใชประโยชนไมได
หรือใชไดตํ่า เชนใบไม เปนตน (Devendra, 2001) อีกท้ังแพะมีระยะเวลาในการตั้งทองสั้นเพียงประมาณ 
150 วันรวมท้ังสามารถใหลูกแฝดทําใหสามารถขยายพันธุไดรวดเร็วสภาพการเลี้ยงแพะสวนใหญมีการเลี้ยง 
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ในภาคใต โดยชาวไทยมุสลิม ไมมีการปรับปรุงพันธุ ไมมีความเขาใจหลักการเลี้ยงดู การสุขาภิบาลท่ีถูกตอง 
ดังนั้นกระบวนการจัดการการเลี้ยงท่ีถูกตอง และมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ 

อยางไรก็ตามการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในประเทศไทยสวนใหญนั้นยังมีลักษณะคลายกับการเลี้ยง
แพะในประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ัวไป คือ เลี้ยงเพ่ือเปนอาชีพเสริมเทานั้น มีสวนนอยท่ีเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรม 
ในการพัฒนาสายพันธุอยูในวงจํากัด การพัฒนาการปรับปรุงพันธุในปจจุบันไดรับความชวยเหลือและสงเสริม
จากหนวยงานราชการมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับในอดีต ปจจุบันการเลี้ยงแพะมีการขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนมาก
โดยเฉพาะในชวงป 2545-2552 ซ่ึงมีการกระจายตัวท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยประมาณ 115 % 
เนื่องจากนโยบายของการสงเสริมการพัฒนาการเลี้ยงแพะใหแกเกษตรกรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตชายแดนภาคใต 
(กรมปศุสัตว, 2552) เพ่ือเปนแนวทางการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมและเปนการสรางอาชีพ
และสรางรายไดท่ีม่ันคงใหกับเกษตรกร 

ในประเทศไทยนิยมเลี้ยงแพะท้ังแพะเนื้อและแพะนม ในอดีตมักเลี้ยงเพ่ือเปนอาชีพเสริม และมักจะ
นิยมเลี้ยงแพะเนื้อเปนสวนใหญซ่ึงเลี้ยงกันเพียง 1-5 ตัวตอครอบครัวเทานั้น(กรมปศุสัตว, 2552) มีสวนนอย
ท่ีเลี้ยงแพะเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนเกษตรกรท่ีเปนเกษตรกรก่ึงพอคาท่ีทําอาชีพรวบรวมแพะเพ่ือรอสงจําหนาย
ปจจุบันการเลี้ยงแพะไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนการเลี้ยงเพ่ือการคาเพ่ิมมากข้ึนเกษตรกรมีการพัฒนาการ
เลี้ยงมากข้ึน และมีจํานวนแพะมากข้ึนในป 2554 ประเทศไทยมีจํานวนแพะนมท้ังสิ้น 33,363 ตัว          
ซ่ึงกระจายตัวอยูทุกภูมิภาคของประเทศ โดยอยูในภาคกลางจํานวน 20,403 ตัว คิดเปนรอยละ 61.15 
ภาคใตมีจํานวน 8,217 ตัว คิดเปนรอยละ 24.62  ภาคเหนือมีแพะจํานวน 3,405 ตัว คิดเปนรอยละ 
10.20 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแพะนมจํานวน 1,338 ตัว คิดเปนรอยละ 4.01 โดยอัตราการเพ่ิม
จํานวนของแพะนมในประเทศไทยตลอดชวง พ.ศ. 2551-2554 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรแพะนมในประเทศไทยในชวง 2551-2554 

ภาค 2551 2554 รอยละ/ป 
กลาง 19,476 20,403 +1.19 
ใต 2,271 8,217 +52.37 
เหนือ 4,387 3,405 -5.60 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3,379 1,338 -15.10 
รวม 29,513 33,363 +3.26 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก กรมปศุสัตว (2555) 
 
 (1.2) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ :การเลี้ยงแพะนมถือเปนอาชีพท่ีนาสนใจ และไดรับความนิยม
เลี้ยงมากข้ึนในเกษตรกรผูเลี้ยงแพะของประเทศไทย เนื่องจากน้ํานมแพะมีคุณประโยชนตอสุขภาพมากมาย 
เชน น้ํานมนมแพะมีกรดไขมันลโินเลอิก และแอลฟาลิโนเลอิก จึงเปนกรดไขมันท่ีจําเปนตอรายกาย อีกท้ังยังมี
กรดไขมันชนิดพิเศษ คือ คาโพรอิกคาพรีลิก และคาพริก มีสมบัติตานเชื้อแบคทีเรีย ชวยเพ่ิมภูมิคุมกันใหแก
รายกาย และเปนสวนประกอบของ HDL ชวยลดการสะสมของโคเลสเตอรอลในเสนเลือดแดง ปองกันการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเสนเลือดในสมองตีบ นอกจากนี้น้ํานมแพะยังมีเอนไซมชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา 
Platelet Activating Acetyl Hydrolase ชวยในการสลายสารกอภูมิแพ จึงทําใหคนท่ีแพนมชนิดอ่ืนๆ เชน 
นมวัว สามารถดื่มนมแพะไดโดยไมเกิดอาการแพนม เนื่องจากในนมแพะมีปริมาณโปรตีน alpha-S1 casein 
นอยกวาในนมวัว เม่ือทําปฏิกิริยาในกระเพาะอาหารจะเกิดเปนกอนท่ีเรียกวา curd ท่ีนิ่มกวานมวัว จึงทําให
นมแพะยอยงาย และรวดเร็ว อีกท้ังคุณสมบัติท่ีนมแพะเปน buffering capacity มากกวายาลดกรดใน
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กระเพาะอาหาร จึงชวยลดอาการอาหารไมยอย และยังดีตอผิว คือชวยปรับสภาพผิวใหสมดุลอีกดวย รวมถึง
น้ํานมแพะยังมีปริมาณมีปริมาณแคลเซียม โพแทสเซียม ทองแดง และซีลีเนียม อีกดวย (สุคีพ, 2554) จาก
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอการบํารุงสุขภาพนี้ ทําใหความตองการปริมาณน้ํานมแพะสูงข้ึนเนื่องจากประชากร
ปจจุบันใหความสําคัญดานสุขภาพมากข้ึน  

ความเรงดวน : การจัดการในกระบวนการเลี้ยงแพะของเกษตรกรยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจาก
ระบบการพัฒนาสงเสริมการเลี้ยงแพะนมยังไมเกิดเปนรูปธรรมในการกอใหเกิดรายได และการพัฒนาของ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน เนื่องจากหลายสาเหตุ เชน การขาดความรูในดานการจัดการ การเขาถึงของการใหความรู
สูชุมชน การจัดการดานตลาดและผลิตผลท่ีเกิดข้ึน ตนทุนคาอาหารในการเลี้ยง เปนตน ทําใหการเลี้ยงของ
เกษตรกรเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ และขาดทุน โดยเฉพาะเกษตรกรผูเลี้ยงแพะนมในจังหวัดชุมพร มีการ
เลี้ยงแพะนมท่ีกระจัดกระจายหลายรูปแบบ ซ่ึงสงผลใหการเลี้ยงแพะนมไมมีประสิทธิภาพ และไมมีรูปแบบใน
การเลี้ยงชัดเจนท่ีเอ้ือตอการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขาดการจัดการอาหารท่ีดี อยางตอเนื่องตลอด
ชวงการเลี้ยง การจัดการพอแมพันธุ รวมถึงการคัดเลือกสายพันธุท่ีเหมาะสมกับการเลี้ยงในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
อุดมไดดวยผลพลอยไดทางการเกษตรท่ีไมไดนํามาใชประโยชนมาเปนอาหารแพะนมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงแพะดังกลาว การศึกษาดานสถานการณ และหวงโซอุปทานของ
การเลี้ยงแพะจึงมีความสําคัญ เพ่ือเปนการสงเสริมการเลี้ยงท่ีถูกตอง และมีศูนยกลางในการพัฒนาและให
ความรูแกเกษตรกร หรือผูสนใจการเลี้ยงแพะนม ตลอดจนการถายทอดความรูเพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑอันเปนการ
สงเสริมวิสาหากิจในชุมชน ไดอีกทางหนึ่งดวย  

 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือรวบรวมขอมูลการจัดการแพะนม ตลอดหวงโซของแพะนมในจังหวัดชุมพร 
2. เพ่ือสรางสายพันธุแพะนมท่ีเหมาะสมในจังหวัดชุมพร 
3. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการจัดการการเลี้ยงท่ีเหมาะสมในการผลิตแพะนมอยางเปนระบบครบ 

วงจร และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
4.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากน้ํานมแพะอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชุมพร 
5. เพ่ือพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับแพะปลดระวาง 
6. เพ่ือสรางระบบการจัดการ 
7. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและศูนยสงเสริมใหเกษตรกรมีการเลี้ยงแพะนมไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน 
 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม    โครงการใหม 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ.......๑........ปเริ่มตนป...๒๕๖๑........ สิ้นสุดป...๒๕๖๑............... 
(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : เขตพ้ืนท่ีอําเภอ ปะทิว และอําเภอ ทาแซะ 

 
(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : เกษตรกรผูเลี้ยงแพะนม 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : กลุมผูเลี้ยงแพะนม กลุมวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป 
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(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
 ตัวช้ีวัด  

- ไดผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการนําแพะปลดระวางท่ีมีราคาทํามาผลิตเปนผลิตภัณฑราคาสูง 
ไมนอยกวา ๓๐% 

- ไดผลิตภัณฑท่ีไดจากการแปรรูปจากหวงโซการผลิตแพะนมของวิสาหกิจชุมพรอยางนอย
ปละ 1 ชนิด 

- ไดระบบการจัดการเลี้ยงแพะท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 วิธี 
- ไดศูนยเรียนรูดานการผลิตแพะนมครบวงจรประจําจังหวัดชุมพร และสามารถเปดใหชม

การจัดการในศูนยไดอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 (๔.๒) ผลผลิต 

- ไดรูปแบบการพัฒนาหวงโซการเลี้ยงแพะนมท่ีเปนระบบ 
- ไดแนวทางแกไขจุดเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในระบบการผลิตแพะนมในจังหวัดชุมพร 
- ไดสายพันธุแพะนมท่ีเหมาะสมกับจังหวัดชุมพร และเปนสายพันธุประจําจังหวัดชุมพร 
- ไดสูตรอาหารแพะนมท่ีมีราคาต่ํา และไมกระทบตอผลผลิตแพะนมในเชิงลบ 

 
 (๔.๓) ผลลัพธ 

-   เกษตรกรในจังหวัดชุมพรมีรายไดจากการเลี้ยงแพะนม และมีระบบการเลี้ยงท่ีมี
ประสิทธิภาพ และผลผลิตจากแพะนมเปนสินคาหลักทางปศุสัตวของจังหวัดชุมพร  

 (๔.๔) ผลกระทบ  
เชิงบวก : ไดรูปแบบการเลี้ยงแพะนม อันเปนการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหกับเกษตรกรและพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหกับคนในชุมชน 
เชิงลบ :  - 

 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 
โครงการยอยท่ี 1     
โครงการยอยท่ี 2     
โครงการยอยท่ี 3     
โครงการยอยท่ี 4     
โครงการยอยท่ี 5     
โครงการยอยท่ี 6     
โครงการยอยท่ี 7     
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(๖) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง       จางเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน    6,690,000  บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 7 โครงการยอย 6,690,000  

โครงการยอยท่ี 1 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 

 
 

48,200 
155,000 

63,000 

 

โครงการยอยท่ี 2 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 

 
 

48,200 
185,000 
297,000 

 
650,000 

 

โครงการยอยท่ี 3 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 

 
 

48,200 
195,000 
304,000 

 

โครงการยอยท่ี 4 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 

 
 

48,200 
195,000 
236,000 

 
25,000 

 

โครงการยอยท่ี 5 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 

 
 

48,200 
195,000 
244,000 
 

25,000 
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โครงการยอยท่ี 6 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 

 
 

48,200 
195,000 
344,000 

 

โครงการยอยท่ี 7 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
งบลงทุน 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 
 

48,200 
195,000 
349,600 

 
2,500,000 

 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
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(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(8.๖) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
กระบวนการประเมิน และติดตามผลตลอดโครงการ และระบบการจัดการยังสามารถดําเนินตอได และเปดให
ศึกษาดูงานระบบการจัดการเลี้ยงแพะนมในจังหวัดชุมพร 

 
 (๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด :  - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : เศรษฐกิจ 
โครงการเพ่ิมพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให
เกษตรกร 
กิจกรรมหลัก การเพ่ิมมูลคาโซอุปทานของแพะนม
ในจังหวัดชุมพร 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
1.1.3 คาวัสดุ 
2. งบลงทุน 
   2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(1.1) คาครุภณัฑ 
2.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
 
 

  
 
 
 
 
 

3,490,000 
3,490,000 

337,400 
 
 
 

1,315,000 
 
 

1,837,600 
 

3,200,000 
700,000 

 
 

2,500,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด(ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 

 ลําดับความสําคัญ 5 
ช่ือโครงการ : พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ํา 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองชุมพร  หมายเลขโทรศัพท ๐ ๗๗๕๐ ๓๗๒๕ 
ผูรับผิดชอบ  นายอําเภอเมืองชุมพร  
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอทุงตะโก  หมายเลขโทรศัพท 0 7753 6019 
ผูรับผิดชอบ : นายอําเภอทุงตะโก 
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอสวี  หมายเลขโทรศัพท 0 7753 1000 
ผูรับผิดชอบ : นายอําเภอสวี 
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอปะทิว  หมายเลขโทรศัพท 0 7758 6115 
ผูรับผิดชอบ : นายอําเภอปะทิว 

หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอหลังสวน  หมายเลขโทรศัพท ๐ 7754 4530 
ผูรับผิดชอบ  นายอําเภอหลังสวน    
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอละแม  หมายเลขโทรศัพท 0 7755 9109 
ผูรับผิดชอบ  นายอําเภอละแม    
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอทาแซะ  หมายเลขโทรศัพท ๐ 7759 9083 
ผูรับผิดชอบ  นายอําเภอทาแซะ   
  
(๑) หลักการและเหตุผล 

 (๑.๑) ท่ีมา :  มติ ครม. และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ไดมอบนโยบายในดานการบริหารจัดการน้าํ
และการแกไขปญหาภัยแลงประจําป 2559 โดยเนนใหพ้ืนท่ีสํารวจและพัฒนาแหลงน้ําใหสามารถกักเก็บน้ําไว
ใชในฤดูแลงได 

 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : ดวยในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได

เกิดปญหาเรื่องภัยแลงและทําใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร และตําบลวิสัยใต อําเภอสวี จังหวัดชุมพร กรณีการแยงน้ําอุปโภคบริโภคในคลองวิสัย ซ่ึงเปนคลองท่ี
รองรับน้ําจากลําหวยตาง ๆ จากภูเขา และสําหรับในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองชุมพรคือบานชองบานมา หมูท่ี ๑๑ 
ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ประสบปญหาในเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคไมเพียงพอในชวงฤดู
แลง ตั้งแตตนเดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป  โดยเฉพาะเกษตรกร เพราะในชวงฤดูแลง น้ําใน
หวยกงตอนบนแหงหมด ซ่ึงประชาชนท่ีตองใชน้ําในหวยกงมีท้ังหมด ๒๒๘ ครัวเรือนจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
เสนอโครงการกอสรางระบบสงน้ําคลองตาหลวงมี,      ฝายตารื่น – หวยกง หมูท่ี ๑๑ ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร    

 ความเรงดวน : ดวนมากท่ีสุด 
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(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

 (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
๑. เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชอุปโภค บริโภค ในฤดูแลง 
๒. เพ่ือกักเก็บน้ําไวในการผลิตน้ําประปาหมูบาน 
๓. เพ่ือลดความขัดแยงของประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงเก่ียวกับการแยงน้ําอุปโภค

บริโภคในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 
 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

   โครงการเดิม    ⃞โครงการใหม  

 (๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ⃞  ดําเนินการปกติ   
 (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ     ๑ ป เริ่มตนป ต.ค. ๒560 สิ้นสุดป  ก.ย.๒๕๖1   
 (๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ  
 1) คลองตาหลวงมี , ฝายตารื่น – หวยกง หมูท่ี ๑๑ ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมืองชุมพร 
 2) กอสรางระบบสงน้ําคลองตาโสภณ-หวยกง หมูท่ี11 หมูท่ี 11 ต.วิสัยเหนือ  อ.เมือง
ชุมพร  
 3) ขุดสระเก็บน้ําขนาดใหญบริเวณเขาน้ําซับ  หมูท่ี 2  ตําบลปากตะโก อําเภอทุงตะโก 
 4) ขุดลอกสระน้ําประปาในพ้ืนท่ีอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จํานวน  32 ไร ความลึก 3 เมตร หมูท่ี 4 ตําบลครน  อําเภอสวี 
 5) พัฒนาแหลงหนองแกะหมูท่ี 10 และ หมูท่ี 9ต.ชุมโค  อ.ปะทิว 
 6) ขุดลอกคลองมอง ลําคลองกวาง ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร   
 7) ขุดลอกรองตโนด-บางทับไข หมูท่ี 4 ต.ละแมอ.ละแม 
 8) ขุดสระน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงกลุมน้ําใส สระน้ํา.กวาง ๔๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร  
ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  หมูท่ี 17 ตําบลรับรอ 
 9) ขุดสระน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงคลองสงวน  กวาง ๖ เมตร  ยาว ๕๐๐ เมตร  ลึก
เฉลี่ย ๔ เมตร  หมูท่ี 3 ตําบลรับรอ 
 10) ขุดลอกหนาฝายคลองนาใหญ กวาง ๑๒ เมตร  ยาว ๒๒๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร   
หมูท่ี 6 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ 
 11) ขุดสระน้ําซอยราชธรรมนูญลาง กวาง ๓๐ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  
หมูท่ี 9  ต.รับรอ อ.ทาแซะ 
 12) ขุดลอกสระน้ํา ขนาดกวางเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร 
 13) ขุดลอกสระน้ําพรุทับบอน ม.14 ต.ครน  อําเภอสวี 
 14) ขุดลอกหวยวางน้ําจํานวน 1 ไร 3 งาน 88 ตารางวา ความลึก 5 เมตร บานน้ําฉา 
ม.5  ต.ครน  อําเภอสวี 
 15) ขุดลอกสระน้ําหวยลึก ขนาดกวางเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๑๒ เมตร หมูท่ี 9  ต.ทุงคา อ.เมืองชุมพร 
 16) ขุดสระเก็บน้ําบานควนดินแดง กวาง ๓๐ เมตร  ยาว ๖๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  
หมูท่ี 23  
ต.รับรอ  อ.ทาแซะ 
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 17) ขุดลอกคลองโทง บานหาดพริก กวางเฉลี่ย 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ยาวรวม 
1100 เมตร หมูท่ี 5 ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 
 18) ขุดลอกคลองโรงงาน หมูท่ี 4 ตําบลเขาไชราช  อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 19) กอสรางฝายเก็บ กักน้ําขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. ผนังขางสูง 3.00 ม. กวาง 16.00  ม. 
กิจกรรมยอยท่ี 2 ขุดลอกหนาฝาย ขุดขนาดกวาง 12.00  ม. ยาว 100  ม. ลกึ1.20  ม. หรือปริมาณดินไม
นอยกวา 2,400  ตร ม.   
 
      

(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ประชาชนและเกษตรกร หมูท่ี ๑๑ ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด

ชุมพรและตําบลใกลเคียง ประมาณ  ๒๒๘ ครัวเรือน  

 (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ี   
     
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (๔.๑)  เปาหมายโครงการ : กอสรางระบบสงน้ําคลองตาหลวงมี ,ฝายตารื่น – หวยกง หมูท่ี ๑๑ ตําบลวิสัย
เหนือ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
   ตัวช้ีวัด รอยละการพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
 (๔.๒) ผลผลิต  

  
(๔.๓) ผลลัพธ : ประชาชนและเกษตรกร มีแหลงกักเก็บน้ําไวใชอุปโภคบริโภคในฤดูแลง  

 

(๔.๔) ผลกระทบ : 

  เชิงบวก : ประชาชน เกษตรกร มีน้ําใชในการอุปโภค บริโภค 
  เชิงลบ  :  พ้ืนท่ีทางดานเกษตรของประชาชนบางสวนอาจไดรับผลกระทบ แตไดประชุม
ชี้แจงแลวและไดมีหนังสืออุทิศไวเปนลายลักษณอักษร 

    
(๕) แนวทางการดาํเนินงาน  

 (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอทํา
เครื่องหมายลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)  

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ก.ย.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.๖1 เม.ย.-มิ.ย.๖1 ก.ค.-ก.ย.๖1 
1. กอสรางระบบสงน้ําคลองตาหลวง
มี , ฝายตารื่น – หวยกง หมูท่ี ๑๑ 
ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร  
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กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ก.ย.- ธ.ค.60 ม.ค.- มี.ค.๖1 เม.ย.- มิ.ย.๖1 ก.ค.- ก.ย.๖1 
2. กอสรางระบบสงน้ําคลองตา
โสภณ-หวยกง  หมูท่ี 11 หมูท่ี 11 
ต.วิสัยเหนือ  อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

    

3. ขุดสระเก็บน้ําขนาดใหญบริเวณ 
เขาน้ําซับ  หมูท่ี 2  ตําบลปากตะโก 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 

    

4. ขุดลอกสระน้ําประปาในพ้ืนท่ี
อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  จํานวน 32 ไร ความ
ลึก 3 เมตร หมูท่ี 4 ตําบลครน  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

    

5. พัฒฒนาแหลงหนองแกะ หมูท่ี 
10 และ หมูท่ี 9ต.ชุมโค อ.ปะทิว  
จ.ชุมพร 

    

6. ขุดลอกคลองมอง ลําคลองกวาง 
๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ 
เมตร   

    

7. ขุดลอกรองโตนด-บางทับไข หมูท่ี 
4 ต.ละแม  อ.ละแม จ.ชุมพร 

    

8. ขุดสระน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง
กลุมน้ําใส สระน้ํา.กวาง ๔๐ เมตร  
ยาว ๘๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร    
หมูท่ี 17 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ 

    

9. ขุดสระน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง
คลองสงวน  กวาง ๖ เมตร  ยาว 
๕๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร  หมูท่ี 
3 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ 

    

10. ขุดลอกหนาฝายคลองนาใหญ 
กวาง ๑๒ เมตร  ยาว ๒๒๐ เมตร  
ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร   หมูท่ี 6 ตําบล 
รับรอ อําเภอทาแซะ 

    

11. ขุดสระน้ําซอยราชธรรมนูญลาง 
กวาง ๓๐ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร  ลึก
เฉลี่ย ๕ เมตร  หมูท่ี 9  ต.รับรอ  
อ.ทาแซะ   
  

    

 



232 
 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ก.ย.- ธ.ค.60 ม.ค.- มี.ค.๖1 เม.ย.- มิ.ย.๖1 ก.ค.- ก.ย.๖1 
12. ขุดลอกสระน้ํา ขนาดกวางเฉลี่ย 
๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๑๒ เมตร 

    

13. ขุดลอกสระน้ําพรุทับบอน ม.
14 ต.ครน  อําเภอสวี จังหวดัชุมพร 

    

14. ขุดลอกหวยวางน้ําจํานวน 1 ไร 
3 งาน 88 ตารางวา ความลึก 5 
เมตร บานน้ําฉา ม.5  ต.ครน  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

    

15. ขุดลอกสระน้ําหวยลึก ขนาด
กวางเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร หมูท่ี 9  ต.
ทุงคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

    

16. ขุดสระเก็บน้ําบานควนดินแดง 
กวาง ๓๐ เมตร  ยาว ๖๐ เมตร      
ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  หมูท่ี 23  
ต.รับรอ  อ.ทาแซะ 

    

17. ขุดลอกคลองโทง บานหาดพริก 
กวางเฉลี่ย 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 
เมตร ยาวรวม 1100 เมตร  
หมูท่ี 5 ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

    

18. ขุดลอกคลองโรงงาน หมูท่ี 4 
ตําบลเขาไชราช  อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 

    

19. กอสรางฝายเก็บ กักน้ําขนาดสัน
ฝายสูง 1.50 ม. ผนังขางสูง 3.00 
ม. กวาง 16.00  ม. และขุดลอก
หนาฝาย ขุดขนาดกวาง 12.00  ม. 
ยาว 100  ม. ลึก1.20  ม. หรือ
ปริมาณดินไมนอยกวา 2,400   
ตร ม.   
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(๖) วิธีการดําเนินงาน  ⃞ ดําเนินการเอง   จางเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ 38,894,800 บาท 
 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
๒๕61 38,894,800  38,894,800 
๒๕62 - - - 
๒๕63 - - - 
๒๕๖4 - - - 

รวมท้ังส้ิน 38,894,800  38,894,800 
 
(๘) ความพรอมของโครงการ  

     (๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว 

แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตาง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ   

  

 (๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)    

 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)   
   ไมมี 

 (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
        .  บุคลากรมีประสบการณ     ท้ังหมด   บางสวน ไมมีประสบการณ 
        .  เครื่องมือดําเนินการ    มีพรอมดําเนินการไดทันที 
      มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
      ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
        . เทคนิคในการบริหารจัดการ             มีประสบการณสูง 
                                   มีประสบการณปานกลาง 
                    ไมมีประสบการณ 
 (๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
   คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
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      (๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
   ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : มอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบํารุง ดูแล ซอมแซม ปรับปรุง รักษาเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
     
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2559 2560  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ...........ไมตองระบุ.............. 
กิจกรรมหลัก .........ไมตองระบุ......... 
กิจกรรมยอย (ชื่อโครงการโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร) :  
2. งบลงทุน 
2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
 (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 
(1.15) คาปรับปรุงแหลงน้ํา 

   

1)กอสรางระบบสงน้ําคลองตาหลวงมี , ฝายตารื่น 
– หวยกง หมูท่ี ๑๑ ตําบลวิสยัเหนือ อําเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร  

 1,265,000 กอสรางระบบสงน้ําคลองตาหลวงมี , ฝายตา
รื่น – หวยกง หมูท่ี ๑๑ ตําบลวิสัยเหนือ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

2) กอสรางระบบสงน้ําคลองตาโสภณ-หวยกง  หมู
ท่ี 11 หมูท่ี 11 ต.วิสัยเหนือ  อ.เมืองชุมพร         
จ.ชุมพร 

 1,464,000  
 
 

กอสรางระบบสงน้ําคลองตาโสภณ-หวยกง  
หมูท่ี 11 หมูท่ี 11 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง
ชุมพร จ.ชุมพร 

3) ขุดสระเก็บน้ําขนาดใหญบริเวณเขาน้ําซับ  หมูท่ี 
2  ตําบลปากตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 

 4,765,000 ขุดสระเก็บน้ําขนาดใหญบริเวณเขาน้ําซับ  
หมูท่ี 2  ตําบลปากตะโก อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

4) ขุดลอกสระน้ําประปาในพ้ืนท่ีอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จํานวน 32 ไร 
ความลึก 3 เมตร หมูท่ี 4 ตําบลครน  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

 7,000,000 ขุดลอกสระน้ําประปาในพ้ืนท่ีอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จํานวน 32 ไร ความลึก 3 เมตร หมูท่ี 4 
ตําบลครน  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

5) พัฒนาแหลงหนองแกะ หมูท่ี 10 และ หมูท่ี 9 
ต.ชุมโค  อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

 5,000,000 พัฒฒนาแหลงหนองแกะหมูท่ี 10 และ หมูท่ี 
9 ต.ชุมโคอ.ปะทิว  จ.ชุมพร 

6) ขุดลอกคลองมอง ลําคลองกวาง ๒๐ เมตร ลึก 
๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร   

 1,000,000 ขุดลอกคลองมอง ลําคลองกวาง ๒๐ เมตร 
ลึก ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร   

7. ขุดลอกรองโตนด-บางทับไข หมูท่ี 4 ต.ละแม     
อ.ละแม จ.ชุมพร  

 500,000 ขุดลอกรองตโนด-บางทับไข หมูท่ี 4 ต.ละแม 
อ.ละแม จ.ชุมพร  

8. ขุดสระน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงกลุมน้ําใส 
กวาง ๔๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  
หมูท่ี 17 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ 

 462,000  
 

ขุดสระน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงกลุมน้ําใส 
กวาง ๔๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๕ 
เมตร  หมูท่ี 17 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2559 2560  

9. ขุดสระน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงคลองสงวน  
กวาง ๖ เมตร  ยาว ๕๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร  
หมูท่ี 3 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ 

 248,900 ขุดสระน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงคลองสงวน  
กวาง ๖ เมตร  ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ 
เมตร หมูท่ี 3 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ 

10) ขุดลอกหนาฝายคลองนาใหญ กวาง ๑๒ เมตร  
ยาว ๒๒๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร   หมูท่ี 6 ตําบล
รับรอ อําเภอทาแซะ 

 322,900 ขุดลอกหนาฝายคลองนาใหญ กวาง ๑๒ 
เมตร  ยาว ๒๒๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร   
หมูท่ี 6 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ 

11) ขุดสระน้ําซอยราชธรรมนูญลาง กวาง ๓๐ 
เมตร  ยาว ๕๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  หมูท่ี 9  
ต.รับรอ อ.ทาแซะ    

 246,000 ขุดสระน้ําซอยราชธรรมนูญลาง กวาง ๓๐ 
เมตร  ยาว ๕๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมูท่ี 
9  ต.รับรอ อ.ทาแซะ   

12)ขุดลอกสระน้ําหวยจิกคอมา ขนาดกวางเฉลี่ย 
๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร 

 1,500,000 ขุดลอกสระน้ําหวยจิกคอมา ขนาดกวางเฉลี่ย 
๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๑๒ 
เมตร 

13)ขุดลอกสระน้ําพรุทับบอน ม.14ต.ครน  อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

 5,000,000 ขุดลอกสระน้ําพรุทับบอน ม.14ต.ครน  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

14)ขุดลอกหวยวางน้ําจํานวน 1 ไร 3 งาน 88 
ตารางวา ความลึก 5 เมตร บานน้ําฉา ม.5ต.ครน  
อําเภอสว ีจังหวัดชุมพร 

 1,024,000 ขุดลอกหวยวางน้ําจํานวน 1 ไร 3 งาน 88 
ตารางวา ความลึก 5 เมตร บานน้ําฉา ม.5
ต.ครน  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

15). ขุดลอกสระน้ําหวยลึก ขนาดกวางเฉลี่ย ๔๐ 
เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร หมู
ท่ี 9  ต.ทุงคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

 1,664,000 ขุดลอกสระน้ําหวยลึก ขนาดกวางเฉลี่ย ๔๐ 
เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ 
เมตร หมูท่ี 9  ต.ทุงคา อ.เมืองชุมพร  
จ.ชุมพร 

16). ขุดสระเก็บน้ําบานควนดินแดง กวาง ๓๐ 
เมตร  ยาว ๖๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  หมูท่ี 23  
ต.รับรอ  อ.ทาแซะ 

 2,933,000 ขุดสระเก็บน้ําบานควนดินแดง กวาง ๓๐ 
เมตร  ยาว ๖๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  
หมูท่ี 23 ต.รับรอ  อ.ทาแซะ 

17)ขุดลอกคลองโทง บานหาดพริก กวางเฉลี่ย 10 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ยาวรวม 1100 เมตร  
หมูท่ี 5 ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 1,100,000 ขุดลอกคลองโทง บานหาดพริก กวางเฉลี่ย 
10 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ยาวรวม 1100 
เมตร หมูท่ี 5 ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

18)ขุดลอกคลองโรงงาน หมูท่ี 4 ตําบลเขาไชราช  
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 1,500,000 ขุดลอกคลองโรงงาน หมูท่ี 4 ตําบลเขาไชราช  
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

19)กอสรางฝายเก็บ กักน้ําขนาดสันฝายสูง 1.50
ม. ผนังขางสูง 3.00 ม. กวาง 16.00  ม. และขุด
ลอกหนาฝาย ขุดขนาดกวาง 12.00  ม. ยาว 100  
ม. ลึก1.20  ม. หรือปริมาณดินไมนอยกวา 2,400  
ตร ม.    

 1,900,000 กอสรางฝายเก็บ กักน้ําขนาดสันฝายสูง 1.50
ม. ผนังขางสูง 3.00 ม. กวาง 16.00  ม. 
และขุดลอกหนาฝาย ขุดขนาดกวาง 12.00  
ม. ยาว 100  ม. ลึก1.20  ม. หรือปริมาณ
ดินไมนอยกวา 2,400  ตร ม.    
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
  ลําดับความสําคัญ 6.1.1 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวชุมพรสูมาตรฐานสากล 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนยขอมูลการทองเท่ียว 
กิจกรรมยอย : พัฒนาศูนยขอมูลการทองเท่ียว วงเงิน 1,700,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยง 
การพัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานจังหวัดชุมพร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ผูรับผิดชอบ : นางสาวจีรประภา  สาระประจวบ ตําแหนง : ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดชุมพร รวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานจังหวัดชุมพร 333 หมู 1 ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
หมายเลขโทรศัพท  077-511551 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑)  ท่ีมา : วิสัยทัศนจังหวัดชุมพร “ชุมพรเมืองนาอยู  บนพ้ืนฐานการเกษตรกรรมและการ
ทองเท่ียวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝงทะเล” และประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ท่ี ๓.๔.๑ การพัฒนา 
การเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาคใน ประเด็นยอยท่ี ๒) พัฒนาการ
ทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืนและ ประเด็นยอยท่ี ๓) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร
และการทองเท่ียว 

 จังหวัดชุมพรมีพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณทางดานธรรมชาติ และมีสภาพแวดลอมท่ี
หลากหลาย ท้ังภูเขา และพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีสวยงามถึงกวา 200 กิโลเมตร มีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม และมี
ประเพณีประจําทองถ่ินมากมาย เปนท่ีกลาวขานของนักทองเท่ียวท่ีไดมาสัมผัสจังหวัดชุมพร แตในปจจุบันยังมี
นักทองเท่ียวอีกมากท่ียังไมรูจักจังหวัดชุมพรในทุกๆ แงมุม   ซ่ึงจังหวัดชุมพรเองก็ไดทราบถึงประเด็นเหลานี้ 
จึงไดมียุทธศาสตรระดับจังหวัดในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการการทองเท่ียว เพ่ือใหมี
ศักยภาพในการแขงขัน เพ่ือสรางรายไดอยางยั่งยืนใหกับชุมชนตางๆ นี้จึงเปนท่ีมาของการเสนอโครงการระบบ
ประชาสัมพันธแบบบูรณาการเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัดชุมพร โดยเปนการบูรณาการระบบอินเตอรเน็ต ระบบ
ฐานขอมูล และสื่อสังคมออนไลน ตางๆ อาทิ Facebook, Line และ Instagram เปนตน เพ่ือสรางระบบการ
ประชาสัมพันธ ท่ีสามารถเขาถึงนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย ไดอยางหลากหลาย มีการรวบรวมขอมูลแหลง
ทองเท่ียว วัฒนธรรมประเพณณี สถานท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง การบริการตางๆ ท่ีเก่ียวกองกับการ
ทองเท่ียว อยางพรอมสรรพ เพ่ือใหเปนชองทางการหาขอมูลเพ่ือการทองเท่ียงในจังหวัดชุมพรท่ีสมบูรณ โดย
การจัดสรางเว็บไซตการทองเท่ียว การสรางโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนเครื่องโทรศัพท การสราง Line ID แบบ 
Official มีการสรางกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน เพ่ือกระตุนใหนักทองเท่ียวเดินทางเขามายังจังหวัดชุมพร 
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 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : จังหวัดชุมพรไดใหความสําคัญกับการทองเท่ียวเปนอยางมาก 

ซ่ึงจะเห็นไดจากวิสัยทัศนของจังหวัดชุมพร ประกอบกับจังหวัดชุมพรมีสถานท่ีทองเท่ียว และวัฒนธรรมอันเปน
เอกลักษณ แตยังขาดการรวบรวมขอมูล และการจัดการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับยุคสมัยในโลกดิจิตอล และ
สังคมออนไลนเพราะนักทองเท่ียวในปจจุบันมักจะสืบคนขอมูลในสถานท่ีนั้นๆ ท่ีตองการเดินทางไปในหลายมิติ 
อาทิ สถานท่ีทองเท่ียว การเดินทาง ท่ีพัก อาหาร ชวงเวลาท่ีเหมาะสม กิจกรรมหรือประเพณีกอนการตัดสินใจ
เดินทางเพ่ือทองเท่ียวไปในสถานท่ีตางๆ ดวยเหตุนี้จังหวัดชุมพรในวันนี้จึงมีความตองการในการสรางระบบเพ่ือ
รวบรวมขอมูลตางๆ สําหรับการทองเท่ียวเพ่ือใหเปาประสงคของจังหวัดเปนไปตามวิสัยทัศน และประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึน 

ความเรงดวน : ปจจุบันคือยุคสมัยดิจิตอล และสังคมออนไลน จึงเปนความจําเปนอยางเรงดวน
ในการสรางใหเกิดระบบการจัดการแบบบูรณาการของเทคโนโลยี และอินเตอรเน็ต เพ่ือการสงเสริมการ
ทองเท่ียวภายในจังหวัดชุมพร 
 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
๑) เพ่ือสรางระบบประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดชุมพรแบบเบ็ดเสร็จ 
๒) เพ่ือรวบรวมหนวยงาน หรือสวนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 
๓) เพ่ือเปนศูนยขอมูลสําหรับการทองเท่ียวจังหวัดชุมพร 
๔) เพ่ือกระตุนการทองเท่ียวภายในจังหวัดชุมพร 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ    ๑ ป  เริ่มตน  ป ๒๕๖๐  สิ้นสุด  ป ๒๕๖๑ 
(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร 
 
(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : นักทองเท่ียว และประชาชนในจังหวัดชุมพร ท่ีใชสื่ออินเตอรเน็ต และสังคม
ออนไลน 

(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : หนวยงานดานการทองเท่ียว ธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ธุรกิจ 
รานอาหาร ชุมชนในแหลงทองเท่ียว 

 
(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
 ตัวชี้วัด     ๑) จํานวนผูเขาชมเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเท่ียว อยางนอย ๒๐,๐๐๐ ครั้ง 

๒) จํานวนการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น อยางนอย ๑,๕๐๐ ครั้ง (เม่ือสิ้นสุด
โครงการ) 
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(๔.๒) ผลผลิต :     ๑) เว็บไซตดานการทองเท่ียวของจังหวัดชุมพร 
๒) แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดชุมพร 

 

(๔.๓) ผลลัพธ :     ๑) ภาพลักษณการทองเท่ียวจังหวัดชุมพรดีข้ึน 
๒) สาธารณชนรับรูถึงขอมูลการทองเท่ียวในจังหวัดชุมพร 
๓) ผูประกอบการมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัดมากข้ึน 
๔) เกิดกระบวนการการมีสวนรวมระหวาง ภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

 

(๔.๔) ผลกระทบ  
เชิงบวก : สาธารณชนรูจังจังหวัดชุมพรมากข้ึน สถานการณการทองเท่ียวของจังหวัดชุมพรดีข้ึน  
เชิงลบ :  -  

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  

ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 
 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 

๑ )  ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ต า ง ๆ 
เก่ียวกับแหลงทองเท่ียวของ
จังหวัดชุมพร(ขอมูล ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมมอง 
360 องศา) 

    

๒)  รวบรวม กิจกรรม และ 
วัฒนธรรมประเพณี ท่ีโดดเดน
ของจังหวัดชุมพร 

    

๓) รวบรวมธุรกิจ การบริการ 
เพ่ือการทองเท่ียว ในจังหวัด
ชุมพร 

    

๔) ออกแบบระบบฐานขอมูล     
๕) ออกแบบและจัดทําเว็บไซต     
๖ ) อ อ ก แ บ บ  แ ล ะ จั ด ทํ า
แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน 

    

๗) สรางฟงกชั่นการมีสวนรวม
ข อ ง ผู ใ ช เ ว็ บ ไ ซ ต  แ ล ะ
แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น  เ พ่ื อ ดึ ง ดู ด
นักทองเท่ียว 

    

๘) สราง Line ID แบบ 
Official พรอมท้ังสราง Line 
Sticker สําหรับการทองเท่ียว
จังหวัดชุมพร 
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๙)สราง Facebook Page 
สําหรับการทองเท่ียวจังหวัด
ชุมพร 

    

๑๐)สรางการเชื่อมโยง ระหวาง 
เว็บไซตและแอพพลิ เคชั่น ท่ี 
สรางข้ึนกับ สังคมออนไลน ท้ัง 
Line และ Facebook 

    

๑๑) สรางกิจกรรมบนสังคม
ออนไลน  เ ชื่ อม โยง กับการ
ทองเท่ียวในจังหวัดชุมพร เชน 
กิจกรรมรวมสนุก มีรางวัลแพ็ก
เก็จทัวร อาหาร ท่ีพัก ของท่ี
ระลึก ในจังหวัดชุมพร 

    

๑๒) จัดการอบรมใหกับ ผู ท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียวของ
จังหวัดชุมพร ทุกภาคสวน ท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

    

 
 

(๖) วิธีการดําเนินงาน        ดําเนินการเอง     จางเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ๑,๗๐๐,๐๐๐  
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๒๓๐,๐๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 

๓๐๐,๐๐๐ 
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(๙) ความพรอมของโครงการ 

(๙.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
    อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
 

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(๙.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

 (๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙.๖) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : สํานักงานจังหวัดอาจจะดําเนินการจัดทํางบประมาณในการบํารุงรักษา และดูแลระบบ ท้ังในสวน
ของขอมูล และการปรับปรุงระบบใหเหมาะสมกับยุคสมัย ท้ังนี้ อาจพิจารณามอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดูแล 
และประสานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวในทุกดาน เพ่ือใหมีขอมูลท่ีทันสมัย และเปนชอง
ทางการประชาสัมพันธกิจกรรมทองเท่ียวของจังหวัดตอไป 
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 (๑๑) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด  

 ๑) การรวบรวมขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรม อาจไมครอบคลุม
ในทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดชุมพร หากไมสามารถหาผูประสานงานในแตละพ้ืนท่ีได 

๒) การสงเสริมการทองเท่ียวอาจไมประสบผลสําเร็จ หากหนวยงาน หรือชุมชนท่ีเก่ียวของ
ไมใหความสําคัญตอการทองเท่ียวในสถานท่ีนั้นๆ  
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ๑) เว็บไซตดานการทองเท่ียวของจังหวัด
ชุมพร 
            ๒) แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดชุมพร 
โครงการ : ระบบประชาสัมพันธแบบบรูณาการเพ่ือ
การทองเท่ียวจังหวัดชุมพร 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเว็บไซตและแอพพลิเคชั่น
บนสมารทโฟนเพ่ือการทองเท่ียว 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (2) คาตอบแทนวิทยากร 
 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาจางเหมาบริการ 
  (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (4) คารับรองและพิธีการ 
1.1.3 คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (3) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 
1.2 คาบริการโทรศัพท 
1.3 คาบริการไปรษณีย 
1.4 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
2. งบลงทุน 
3. งบเงินอุดหนุน 
4. งบรายจายอ่ืน 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

    ลําดับความสําคัญ 6.1.2 
ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวชุมพรสูมาตรฐานสากล 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนยขอมูลการทองเท่ียว 
กิจกรรมยอย : การจัดทําปายขอมูลแหลงทองเท่ียว  วงเงิน 3๐๐,๐๐๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยง 
การพัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองพะโตะ 
ผูรับผิดชอบ :   นางสาวเกตุวดี ปรางนาคี   ตําแหนง : ปลัดอําเภอ  
สถานท่ีติดตอ ท่ีทําการปกครองพะโตะ หมู ๘ ตําบล พะโตะ อําเภอพะโตะ ๘๖๑๘๐  
หมายเลขโทรศัพท ๐๖๒-๕๘๔๖๔๑๗ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : เนื่องดวยอําเภอพะโตะเปนอําเภอท่ีมีขนาดไมใหญมาก ไมใชจุดศูนยกลางในการ
ทองเท่ียวและพัฒนา และยังไมเปนท่ีรูจักเทาท่ีควร แตเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดใน
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ มีแมน้ําท่ีเหมาะแกการทองแพเชิงอนุรักษ มีน้ําตกท่ีสวยงามในหลาย
พ้ืนท่ี ถามีโครงการท่ีสามารถประชาสัมพันธในเรื่องแหลงทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจัก ก็จะสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวใหรูจักไดเพ่ิมข้ึน 
  (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา/ความตองการ : เนื่องดวยพ้ืนท่ีในอําเภอพะโตะ ไมใชแหลงจราจรเสนหลัก จึงทํา
ใหยากแกการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และไมเปนท่ีรูจักเทาท่ีควร จึงตองมีการประชาสัมพันธในหลายๆ
รูปแบบ และตอเนื่อง  

ความเรงดวน :  เนื่องดวยพ้ืนท่ีในอําเภอพะโตะมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย และทรัพยากรท่ี
อุดมสมบูรณ จึงตองมีโครงการท่ีสามารถประชาสัมพันธการทองเท่ียวเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว และเพ่ิมรายไดให
ชาวบานในพ้ืนท่ี 

 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือสรางขอมูลดานการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักและเปนจุดขอมูล
ใหแกนักทองเท่ียวเพ่ือกระตุนการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

(๒.2) สถานภาพของโครงการ 
   โครงการเดิม     โครงการใหม 
(๒.3) ประเภทของโครงการ 
พัฒนา     ดําเนินการปกติ 
(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปเริ่มตน ป 2560 สิ้นสุดป 2561 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ตําบลพะโตะ  ตําบลปงหวาน อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
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(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : กลุมนักทองเท่ียวท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : - 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
 ตัวช้ีวัด  จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน และเปนกลุมนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
(๔.๒) ผลผลิต จํานวนนักทองเท่ียวและสรางอาชีพเสริมและรายไดในพ้ืนท่ี 
(๔.3) ผลลัพธ : การทองเท่ียวเปนท่ีรูจักเพ่ิมข้ึน กระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
(๔.๔) ผลกระทบ 

   เชิงบวก : เพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียว และเพ่ิมรายไดในพ้ืนท่ีเม่ือนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียว 
   เชิงลบ :   - 

 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 
1จัดหาพ้ืนท่ีในการ
ประชาสัมพันธ 

           

2จัดหาผูรับเหมา 
 

           

3รวบรวมขอมูลดานการ
ทองเท่ียวท้ังหมดเปนจุดบริการ 

          

4หาแหลงขอมูลดานอ่ืนๆ
เพ่ิมเติม 

                
 

          

 
 

            

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง  จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการจํานวน  300,000 บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 3๐๐,๐๐๐ - 
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

    
30,000 

200,000 
70,000 

- 
 
- 
- 
- 
- 

 

 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ............................. 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ......................... 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
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(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(8.๖) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
: ท่ีทําการปกครองพะโตะ ไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเปนแหลงประชาสัมพันธ ดานการทองเท่ียวใหยั่งยืน เปน
แหลงขอมูลท่ีสามารถพัฒนาในดานอ่ืนๆ รวมถึงกระตุนการทองเท่ียวไดอีกทางหนึ่ง 

 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : การรวบรวมขอมูลลาชาไมเปนปจจุบัน ขาดการรวมมือจากผูใหขอมูลใน
พ้ืนท่ี  
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : เพ่ิมขอมูลดานการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจัก
โครงการ : พัฒนาศูนยขอมูลการทองเท่ียวอําเภอ  
พะโตะ 
กิจกรรมหลัก : มีการจัดทําปายการทองเท่ียวและ
ขอมูลดานการทองเท่ียว 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (2) คาจางเหมาบริการ 
1.1.3 คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (3) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
 
2. งบลงทุน 
3. งบเงินอุดหนุน 
4. งบรายจายอ่ืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
10,000 

 
 

50,000 
150,000 

 
30,000 
30,000 
10,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

  ลําดับความสําคัญ 6.2.1 
ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวชุมชนสูมาตรฐานสากล 
กิจกรรมหลัก : งานเปดโลกทะเลจังหวัดชุมพร  วงเงิน 5,300,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด :  การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ  : พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายพิชิต  บุญรอด        ตําแหนง   หัวหนาสํานักงานจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ  สํานักงานจังหวัดชุมพรหมายเลขโทรศัพท ๐๗๗ – ๕๑๒๑๖๖ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : จังหวัดชุมพรมีพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณทางดานธรรมชาติและมีสภาพแวดลอมท่ี
หลากหลาย ท้ังภูเขาและพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีสวยงามถึงกวา 200 กิโลเมตร มีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม และมี
ประเพณีประจําทองถ่ินมากมาย เปนท่ีกลาวขานของนักทองเท่ียวท่ีไดมาสัมผัสจังหวัดชุมพร แตในปจจุบันยังมี
นักทองเท่ียวอีกมากท่ียังไมรูจักจังหวัดชุมพรในทุกๆ แงมุม ซ่ึงจังหวัดชุมพรเองก็ไดทราบถึงประเด็นเหลานี้ ได
จัดทําโครงการเปดโลกทะเล เพ่ือประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวไดทราบวาในชวงเวลาดังกลาว การทองเท่ียว
ทางทะเลของจังหวัดชุมพรมีความพรอมท่ีจะรองรับนักทองเท่ียวและเพ่ือประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวทราบ
ถึงแหลงทองเท่ียวแหลงอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจของจังหวัดชุมพร 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : ตองการประชาสัมพันธการทองเท่ียวทางทะเลและการทองเท่ียว

แหลงอ่ืนๆ ใหเปนท่ีรูจัก 
ความเรงดวน : มีความจําเปนอยางเรงดวนในการดําเนินโครงการนี้เพราะเปนโครงการตอเนื่อง 
 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวทางทะเลและการทองเท่ียวแหลง

อ่ืนๆ ของจังหวัดชุมพรใหเปนท่ีรูจัก 
(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 
(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ป เริ่มตนป 2560 สิน้สุดป 2561 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ต.ปากน้ําชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : นักทองเท่ียวภายในประเทศและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนท่ัวไป  
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(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
2. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึน 

 
(๔.๒) ผลผลิต : งานเปดโลกทะเลจังหวัดชุมพรและกิจกรรมประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวจังหวัดชุมพร 
(๔.3) ผลลัพธจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัดชุมพรเพ่ิมสูงข้ึน 
(๔.4) ผลกระทบ  

เชิงบวก :แหลงทองเท่ียวในจังหวัดชุมพรเปนท่ีรูจัก 
เชิงลบ : ไมมี 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลงใน

ชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 
 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 
11. แตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ 

    

2.ประชุมเตรียมความพรอม
เพ่ือดําเนินโครงการ 

    

3.จัดงานเปดโลกทะเลและ
กิจกรรมประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวจังหวัดชุมพร 

    

4.ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง     จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ  จํานวน 5,300,000 บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 5,300,000  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
5,300,000 

 
5,300,000 

 
 
 
 

 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
 ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
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(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
: ตองจัดกิจกรรมนี้อยางตอเนื่อง 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 
2560 

ป 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต :  ดานเศรษฐกิจ 
โครงการ พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวชุมชนสู
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมหลัก งานเปดโลกทะเลจังหวัดชุมพร 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
1.1.2  คาใชสอย 
(1) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
1.1.3  คาวัสดุ 
 
 

  
 
 
 
5,300,000 

 
5,300,000 
5,300,000 

 
5,300,000 
5,300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คาจางเหมางานเปดโลกทะเล 
3,800,000 บาท 
-คาประชาสัมพันธ 1,500,000 บาท 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
  ลําดับความสําคัญ 6.2.2 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวชุมชนสูมาตรฐานสากล 
กิจกรรมหลัก : ยอนรอยอารยะธรรมศรีวิชัยสูอาเซียน วัดพระบรมธาตุสวี  ตําบลสวี  อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร  วงเงิน 9,500,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด :  การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ  : พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายกุมพล  พฤฒิพฤกษ     ตําแหนง   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ  สํานักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพร    หมายเลขโทรศัพท ๐๗๗ – 510658 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : เพ่ือความสมบูรณของการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม อาณาจักรโบราณเชื่อมโยงกับโบราณ สถานพระบรมธาตุสวี อันจะเปนการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา 
ชีวิตความเปนอยูและเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรใหดีข้ึน 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : เพ่ือพัฒนาแหลงศึกษาเรียนรูทางประวัติศาสตร ประเพณี วิถี

ชุมชนจากอดีตสูปจจุบัน 
ความเรงดวน : มีความจําเปนอยางเรงดวนในการดําเนินโครงการนี้ 
 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือพัฒนาแหลงศึกษาเรียนรูทางประวัติศาสตร ประเพณี วิถี

ชุมชนจากอดีตสูปจจุบัน 
(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 
(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  เริ่มตน 1 ตุลาคม  2560  สิ้นสุด  30  กันยายน  2561 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ตําบลสวี   อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร  
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสวี , นักทองเท่ียว 

   (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด จํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียว เพ่ิมสูงข้ึน 
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(๔.๒) ผลผลิต  
1. อาคารพิพิธภัณฑเพ่ือจัดแสดงโบราณวัตถุสิ่งของพระราชทาน หองรับรองพระบรมวงศานุวงศ สื่อ

มัลติมีเดีย 
2. อาคารบริหารนักทองเท่ียวใหความรูดานประวัติศาสตร อาคารขอมูลขาวสาร สถานท่ีสําคัญแหลง

ทองเท่ียว 
(๔.3) ผลลัพธ : อาคารท่ีกอสรางสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๔.4) ผลกระทบ  

เชิงบวก : แหลงทองเท่ียวในจังหวัดชุมพรเปนท่ีรูจัก 
เชิงลบ : ไมมี 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลงใน

ชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมและเปาหมาย 
ไตรมาสท่ี  ๑ 

2558 
ไตรมาสท่ี  ๒ 

2559 
ไตรมาสท่ี  ๓ 

2559 
ไตรมาสท่ี  ๔ 

2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ
เพ่ือจัดแสดงโบราณวัตถุสิ่งของ
พระราชทาน หองรับรองพระ
บรมวงศานุวงศ สื่อมัลติมีเดีย 
2. อาคารบริหารนักทองเท่ียวให
ค ว า ม รู ด า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร 
อาคารขอมูลขาวสาร สถานท่ี
สําคัญแหลงทองเท่ียว 
 

ดํา
เน

ินก
าร

ปร
ะก

วด
รา

คา
 

           

 

(๖) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง     จางเหมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการกอสราง 
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(๗) วงเงินของโครงการ  9,500,000 บาท 

รายการ งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี  ๑ 

2558 
ไตรมาสท่ี  ๒ 

2559 
ไตรมาสท่ี  ๓ 

2559 
ไตรมาสท่ี  ๔ 

2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมท้ังส้ิน              
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน 
1.2 คาใชสอย 
1.3 คาวัสด ุ
1.4 คาสาธารณูปโภค 

             

2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
2.2 คาท่ีดิน และ 
สิ่งกอสราง 
1 .  ป รั บ ป รุ ง อ า ค า ร
พิพิธภัณฑ เ พ่ือจัดแสดง
โ บ ร า ณ วั ต ถุ สิ่ ง ข อ ง
พระราชทาน หองรับรอง
พระบรมวงศานุวงศ สื่อ
มัลติมีเดีย 6,

50
0,

00
0 

 
 
 
 
 

 
 

- 

ลง
นา

มส
ัญ

ญ
าจ

าง
 

1.
85

00
 

1.
50

00
 

1.
50

00
 

1.
18

00
 

1.
50

00
 

1.
50

00
 

1.
98

00
 

1.
00

0 

2.
00

00
 

1.
52

00
 

2. อ า ค า ร บ ริ ห า ร
นักทองเท่ียวใหความรูดาน
ประวัติ ศ าสตร  อาคาร
ขอมูลข าวสาร สถาน ท่ี
สําคัญแหลงทองเท่ียว 
 

3,
00

0,
00

0 

ลง
นา

มใ
นส

ัญ
ญ

าจ
าง

 

0.
50

00
 

0.
50

00
 

0.
30

00
 

0.
30

00
 

0.
40

00
 

0.
30

00
 

0.
30

00
 

0.
40

00
 

- - - 
 

(8) ความพรอมของโครงการ 
(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

 ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ
   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
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(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
 ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
: ไมมี 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2559 2560  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ...........ไมตองระบุ.............. 
กิจกรรมหลัก .........ไมตองระบุ......... 
กิจกรรมยอย : ชื่อโครงการยอนรอยอารยะธรรมศรี
วิชัยสูอาเซียน 
2. งบลงทุน 
2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
 (1.1) คาปรับปรุงอาคารกอสราง 

  
 
 
 
 
 
 
9,500,000 

 

1)ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑเพ่ือจัดแสดง
โบราณวัตถุสิ่งของพระราชทาน หองรับรองพระ
บรมวงศานุวงศ สื่อมัลติมีเดีย  

 6,50000 ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑเพ่ือจัดแสดง
โบราณวัตถุสิ่งของพระราชทาน หองรับรอง
พระบรมวงศานุวงศ สื่อมัลติมีเดีย 

2) อาคารบริหารนักทองเท่ียวใหความรูดาน
ประวัติศาสตร อาคารขอมูลขาวสาร สถานท่ีสําคัญ
แหลงทองเท่ียว 

 3,000,000  
 
 

อาคารบริหารนักทองเท่ียวใหความรูดาน
ประวัติศาสตร อาคารขอมูลขาวสาร สถานท่ี
สําคัญแหลงทองเท่ียว 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

    ลําดับความสําคัญ 6.2.3 
ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวชุมชนสูมาตรฐานสากล 
กิจกรรมหลัก : สงเสริมการทองเท่ียวชุมชน  วงเงิน  1,200,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด :  การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรศูนยประสานภาคีเครือขายพัฒนาจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายพิชิต  บุญรอด        ตําแหนง   หัวหนาสํานักงานจังหวัดชุมพร 
         นางเบญจา  รัตนมณี      ตําแหนง   ประธานศูนยประสานภาคีเครือขายพัฒนาจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ   สํานักงานจังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท ๐๗๗ – 511551 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศอยูในชวงขาลง ในขณะเดียวกันสิ่งท่ีมาสนับสนุนดาน
เศรษฐกิจกลับกลายเปนการทองเท่ียว โดยเฉพาะการทองเท่ียวชุมชน ในป 2558 จังหวัดชุมพรมีรายไดจาก
การทองเท่ียว จํานวน 5,880.55 ลานบาท มีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติรวม 1,301,218 คน 
เปนคนไทย 1,197,913 คน ตางชาติ 103,305 คน วันพักของนักทองเท่ียวเฉลี่ย 2.54 วัน คาใชจายเฉลี่ย 
1,991.71 บาท ตอคน/วัน เนื่องจากการทองเท่ียวชุมชนของจังหวัดชุมพรสามารถสรางรายไดเปนจํานวน
มาก ดังกลาวขางตน ดังนั้น เห็นควรสนับสนุนโครงการเพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวชุมชนของจังหวัดชุมพรใหมี
ความพรอมเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีเขามาอยางตอเนื่อง 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : การทองเท่ียวชุมชนในจังหวัดชุมพรเปนท่ีนิยม จึงควรสงเสริมให

แหลงทองเท่ียวชุมชนมีความพรอมในการรองรับนักทองเท่ียว 
ความเรงดวน : มีความจําเปนอยางเรงดวนในการดําเนินโครงการนี้  
 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวชุมชนของจังหวัดชุมพรใหมีความพรอม

เพ่ือรองรับนักทองเท่ียว 
(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 
(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปเริ่มตนป 2560สิ้นสุดป 2561 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : แหลงทองเท่ียวชุมชนท่ีสําคัญภายในจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : นักทองเท่ียวภายในประเทศและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนท่ัวไป  
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(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด แหลงทองเท่ียวชุมชนท่ีสําคัญของจังหวัดชุมพรไดรับการดูแลใหมีความพรอมในการ

รองรับนักทองเท่ียวตลอดท้ังป 
(๔.๒) ผลผลิตแหลงทองเท่ียวชุมชนท่ีสําคัญของจังหวัดชุมพรไดรับการดูแลใหมีความพรอมในการ

รองรับนักทองเท่ียวตลอดท้ังป 
(๔.3) ผลลัพธรายไดจากการทองเท่ียวชุมชนในจังหวัดชุมพรเพ่ิมสูงข้ึน 
(๔.4) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :มีนักทองเท่ียวท่ีมีความสนในในการทองเท่ียวชุมชนมีความสนใจมาเท่ียวในจังหวัด
ชุมพรเพ่ิมสูงข้ึน 

เชิงลบ : ไมมี 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลงใน

ชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 
 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 
11. แตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ 

    

2.พัฒนาแหลงทองเท่ียวชุมชน
ท่ีสําคัญของจังหวัดชุมพร 

    

3.ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง     จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ  จํานวน 1,200,000 บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 1,200,000  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
200,000 

 
 
 
 

1,000,000 
 

1,000,000 

 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
 ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
 
 
 



262 
 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบํารุงรกัษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
มอบหมายใหตัวแทนแหลงทองเท่ียวชุมชนท่ีสําคัญของจังหวัดชุมพร รายงานความพรอมของพ้ืนท่ีในการ
รองรับนักทองเท่ียวทุกๆ 3 เดือน 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 

2560 
ป 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต :  ดานเศรษฐกิจ 
โครงการ พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวชุมชนสู
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมหลัก สงเสริมการทองเท่ียวชุมชน 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
1.1.2  คาใชสอย 
1.1.3  คาวัสดุ 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
2.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 
     (1.1) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและ
สิ่งกอสราง 

  
 
 
 
 
 
1,200,000 
 

200,000 
 
 
 
 
1,000,000 
 
 
 
 
1,000,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)                                     

  ลําดับความสําคัญ 7.1 
ช่ือโครงการ :  พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวจังหวัดชุมพร     วงเงิน   2,000,000 บาท 
กิจกรรมหลัก : จัดทําปายบอกทางแหลงทองเท่ียวจังหวัดชุมพร         
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : การพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
หนวยดําเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร  สถานท่ีติดตอ : 141 หมู 8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 
หมายเลขโทรศัพท : 077-630210 โทรสาร : 077-630209 
 

(1)  หลักการและเหตุผล 
 (1.1) ท่ีมา : การพัฒนาบริการแหลงทองเท่ียว คือ การบริการแหลงทองเท่ียวของไทย มีคุณภาพ ได

มาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนไดโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู เพ่ิม
คุณคาและมูลคาสินคา และบริการทองเท่ียว กระจายรายไดสูเกษตรกร และทองถ่ิน และมุงเนนการบูรณาการ 
การทํางานรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเท่ียวอยางสรางสรรค ให
สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับกลุมนักทองเท่ียว การเรงพัฒนา สิ่งอํานวยความสะดวก โครงสราง
พ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีสําคัญอีกประการคือ ปญหาดานความปลอดภัย และการบริการทองเท่ียวท่ีจะสรางความ
เชื่อม่ันและความประทับใจแกนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวประเทศไทย 

(2.2) สรุปสาระสําคัญ  
สภาพปญหา/ความตองการ : ดวยจังหวัดชุมพรเปนสถานท่ีสําคัญดานแหลงทองเท่ียว ท่ีมี

ความสวยงามมีความอุดมสมบูรณ ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมท้ังมีจุดชมวิวท่ีสามารถมอง
ทัศนียภาพไดเปนอยางดี มีท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว จึงมีนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศมาทองเท่ียวเปน
จํานวนมากในแตละป แตเนื่องจากการจัดทําปายประชาสัมพันธ ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ทําใหนักทองเท่ียวเดินทางเยี่ยมชมเกิดความวิตกกังวลในความปลอดภัย และจะทําให
เกิดอุบัติเหตุไดงาย ทําใหเสียภาพพจนและบรรยากาศดานการทองเท่ียวจึงจําเปนตองติดตั้งปายบอกทางแหลง
ทองเท่ียวในบริเวณเสนทางใหมีมาตรฐาน มีความสะดวก และปลอดภัย 

     ความเรงดวน : เห็นควรติดตั้งปายแหลงทองเท่ียว เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีนักทองเท่ียว
มาทองเท่ียวและเยี่ยมชมแหลงทองเท่ียว เปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจจะสงผลใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ 
จํานวนนักทองเท่ียวอาจเพ่ิมข้ึนสงผลกระทบดานการทองเท่ียวของจังหวัดในภาพรวม จึงมีความจําเปนท่ี
จะตองปรับปรุงพัฒนาอยางเรงดวนท่ีสุด 

 
 (2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ  

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียวได
สะดวกข้ึน 

(2.2) สถานภาพของโครงการ : 
            โครงการเดิม       โครงการใหม 

(2.3) ประเภทของโครงการ : 
                         พัฒนา              ดําเนินการปกติ 
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 (2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ :   1  ป   เริ่มตนวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
(2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ :  เสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

(3)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย    
(3.1) กลุมเปาหมาย : นักทองเท่ียวและผูใชเสนทางในการคมนาคม 
(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : นักทองเท่ียวและผูใชเสนทางในการคมนาคม 
 

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เปาหมายโครงการ 

      ตัวช้ีวัด จํานวนปายบอกทางเสนทางทองเท่ียว 
(4.2) ผลผลิต จํานวนปายบอกทางในเสนทางแหลงทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
(4.3) ผลลัพธ นักทองเท่ียวท่ีใชเสนทางในการคมนาคมขนสงไดรับความสะดวก รวดเรว็และปลอดภัย

ในการเดินทาง 
   - ลดตนทุน คาใชจาย และระยะเวลาในการเดินทาง 
   - ลดคาใชจายในการใชรถและการซอมบํารุง 
   - ประชาชนท่ีอาศัยอยูสองขางทางมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :   ไมมีผลกระทบเชิงบวก 
 เชิงลบ  :    ไมมีผลกระทบเชิงลบ 
 

(5) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 60 ม.ค. – มี.ค.61 เม.ย. – มิ.ย. 61 ก.ค. – ก.ย. 61 
จัดทําปายบอกทาง
แหลงทองเท่ียวจังหวัด
ชุมพร 

    

 

 
(6) วิธีการดําเนินงาน               ดําเนินการเอง       จางเหมา 
 
(7)  วงเงินของโครงการ จํานวน 2,000,000 บาท 
 
(8)  ความพรอมของโครงการ 

 (8.1)  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
        ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
        อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตาง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 
        อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ   

ชวงดําเนินการติดต้ังปาย 

ชวงจัดซ้ือจัดจาง 
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(8.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ 
  มีแตยังไมสมบูรณ 
  ไมมี 

(8.3)  ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
                            บุคลากรมีประสบการณ          ท้ังหมด         บางสวน        ไมมีประสบการณ 
          เครื่องมือดําเนินการ               มีพรอมดําเนินการไดทันที 
                              มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
           ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 
                            เทคนิคการบริหารจัดการ         มีประสบการณสูง 
                                                                   มีประสบการณปานกลาง 
                                                                   ไมมีประสบการณ 

(8.4)  ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
                           ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
                           อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
                           คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
                           ไมตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(8.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)  
                           ไมตองทํารายงานการศึกษา 
                           ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ จะสงมอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูใชประโยชนและดูแล
บํารุงรักษา 
 
(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :   ไมมีปญหา อุปสรรคและขอจํากัด 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานเศรษฐกิจ 
โครงการ พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวจังหวัด
ชุมพร 
กิจกรรมหลัก จัดทําปายบอกทางแหลงทองเท่ียว
จังหวัดชุมพร:  

1. งบดําเนนิงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

1.1.1 คาตอบแทน 
   (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานให  

ราชการ 
                1.1.3  คาวัสดุ 
                   (4) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 
 

 
 
 
 
2,000,000 
 
2,000,000 
2,000,000 
 
300,000 
 
1,700,000 
1,700,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คาติดปายบอกทางแหลงทองเท่ียวจังหวัด
ชุมพร:  
 
-คาปายบอกทางแหลงทองเท่ียวจังหวัด
ชุมพร:  
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

  ลําดับความสําคัญ 7.2 
ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวจังหวัดชุมพร 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดชุมพร   วงเงิน  1,400,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนากรเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยง 
การพัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชุมพร, ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง
เศรษฐกิจ, ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายสุทีป สุธาประดิษฐ  ตําแหนง  เกษตรและสหกรณจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท 086-7399337 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : กระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตรใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภคภายในและตางประเทศ โดยดําเนินการตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินคาเกษตรอาหาร ดวยการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบและรับรองสินคา การสรางระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ท้ังนี้ มีการบูรณาการงาน
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับจังหวัด ซ่ึงมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรโดยการพัฒนาหวงโซ
อุปทาน และสงเสริมการผลิตใหมีความปลอดภัยจากตนน้ําถึงปลายน้ํา ตั้งแตปจจัยการผลิต แหลงผลิต แหลง
แปรรูป มาตรฐานคุณภาพและแหลงจําหนายสินคา 

การสงเสริมการผลิต และจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัย/สินคา Q .ใหเปนท่ีรูจักและยอมรับ
ของผูบริโภค เปนกิจกรรมท่ีสําคัญ ท่ีจะประชาสัมพันธใหผูบริโภคเขาถึงแหลงจําหนายและแหลงผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยได อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมชองทางและรองรับการแขงขันสูตลาดโลก และการเขาสูประชาคมอาเซียน 

การสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
เกษตรกรยึดเปนอาชีพหลักและมีรายไดม่ันคง และเปนรายไดเสริมในครัวเรือนไดเปนอยางดี อีกท้ังยังสามารถ
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจใหแกบุคคลท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีสนในท้ังใน
จังหวัดชุมพรและตางจังหวัด เขามาทองเท่ียวศึกษาเรียนรู สงผลใหเกิดการเขามาใชจายเงินในจังหวัดชุมพร 

ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร มีท่ีตั้งอยูติดถนนเพชรเกษม เปนเสนทางผานในการ
สัญจรไปมาทางภาคใต การจัดตั้งศูนยเรียนรูเชิงอนุรักษดานหมอนไหม ไมยอมสี และผาไหม จะเปนเสมือน
ศูนยกลางขอมูลขาวสารและแหลงเรียนรูในกระบวนการผลิตหมอนไหมแบบครบวงจร เพ่ือใหนักเรียน 
นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป เขามาศึกษาการใชประโยชนจากหมอนไหม พันธุหมอน พันธุไหม ให
เปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย และศึกษาเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตรของจังหวัดชุมพร 

ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงจําเปนตองมีการประชาสัมพันธแหลงผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย และแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรใหเปนไปอยางกวางขวาง สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชุมพร 
รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดชุมพร จึงจัดทําโครงการพัฒนาการทองเท่ียว
เชิงเกษตรจังหวัดชุมพรข้ึน 
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(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ  
1) จังหวัดชุมพรยังขาดแหลงเรียนรูและทองเท่ียวเชิงเกษตร 
2) ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร และศูนยหมอนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ยังขาดความพรอมในดานสถานท่ี ฐานการเรียนรู ท่ีจะเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 
3) เกษตรกรท่ีผลิตตามมาตรฐาน GAP และสินคาท่ีไดรับเครื่องหมาย Q มีชองทางการ

จําหนายเพ่ิมข้ึน 
4) ผูบริโภคสามารถเขาถึงแหลงจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
ความเรงดวน : จังหวัดชุมพรเปนจังหวัดท่ีมีประชากรประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก      

มีความอุดมสมบูรณท้ังดานพืช สัตว และประมง มีโอกาสและศักยภาพในการเปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัยสูง 

นอกจากนี้ ยังเปนแหลงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญหลายชนิด และมีความจําเปนอยางยิ่งในการ

สรางแหลงจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัย ใหเปนเครือขายรองรับผลผลิตท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเพ่ือ

ตอบสนองตอวิสัยทัศน “ชุมพรเมืองนาอยู บนพ้ืนฐานการเกษตรกรรมและการทองเท่ียวคุณภาพ เชื่อมโยง 

การพัฒนาสองฝงทะเล” และมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีควรมีหนวยงานท่ีสนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และหมอนไหม เพ่ือสรางอาชีพเสริมรองรับ หากเกิดปญหา

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําในอนาคต และสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ใหบุคคลท่ัวไป

และหนวยงานตางๆ ท่ีสนใจท้ังในจังหวัดชุมพรและตางจังหวัด เขามาทองเท่ียว ศึกษา เรียนรู สงผลกระตุนให

เกิดการเขามาใชจายในจังหวัดชุมพร ทําใหมูลคาสินคาเกษตรมีราคาสูงข้ึน เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน สงผลให

เศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรดีข้ึน 

 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ: 

1. เพ่ือสงเสริมแหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยให
ผูบริโภคสามารถเขาถึงได 

๒.เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรูและทองเท่ียวเชิงเกษตร ดานแมลงเศรษฐกิจและดานหมอนไหม 
ท่ีมีศักยภาพพรอมรับนักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจเขามาศึกษาดูงาน 

3. เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรและประชาชนผูสนใจสามารถประกอบอาชีพดานการเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจและหมอนไหม 

(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป 2561 สิ้นสุด ป 2562 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : อําเภอเมือง, อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร และพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย  

1) เกษตรกรผูผลิตพืช ประมง ปศุสัตว 30 ราย (3 หนวยงาน หนวยงานละ 10 ราย) 
2) แหลงจําหนายและใชสินคาเกษตรปลอดภัย/สินคา Q 10 แหง 
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(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกร/ผูประกอบการ/ผูบริโภค/หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในจังหวัดชุมพร 

 
(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  
1) มูลคาสินคาท่ีจําหนาย 1,920,000 บาท 
2) แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จํานวน 2 แหง 
3) จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับบริการทางวิชาการเพ่ิมข้ึน จํานวน 800 ราย 

(๔.๒) ผลผลิต 

1) เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัย 
2) จังหวัดชุมพรมีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร จํานวน 2 แหง 
3) เกษตรกรและประชาชนผูสนใจไดรับการฝกอบรมอาชีพเสริมดานแมลงเศรษฐกิจและการ

ปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
(๔.3) ผลลัพธ : เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนและนักทองเท่ียวมีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ิมข้ึน 
(๔.4) ผลกระทบ  

เชิงบวก : 
1) เกิดความเชื่อมโยงของแหลงผลิตและแหลงจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยในจังหวัดชุมพร 
2) มีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
3) จังหวัดชุมพรมีรายไดจากนักทองเท่ียวและผูสนใจเขามาศึกษาดูงานและทองเท่ียวเชิง

เกษตรกรอยางตอเนื่อง 
เชิงลบ : ไมมี 

 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 60 ม.ค.-มี.ค. 61 เม.ย-มิ.ย 61 ก.ค.-ก.ย. 61 

1. ประชาสัมพันธสินคาเกษตรปลอดภัยเพ่ือ

การทองเท่ียว 

    

2. แหลงเรียนรูสงเสริมอาชีพและทองเท่ียว

เชิงเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ 

    

3. แหลงเรียนรูสงเสริมอาชีพและทองเท่ียว

เชิงเกษตรดานหมอนไหม 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน        ดําเนินการเอง     จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ  จํานวน 1,400,000 บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 
1,400,000 

 
 

 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

1,400,000 
1,230,000 

 
170,000 

 

 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต 

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ............................. 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ......................... 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
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(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบํารุงรกัษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
1. รวมวางแผนตลาดกับหนวยงานราชการ, กลุมเกษตรกรและภาคเอกชน 
2. ติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน 
 

(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําชี้แจง 

ป 2560 ป 2561  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลติ :  ดานเศรษฐกิจ 
โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวจังหวัด
ชุมพร 

กิจกรรมหลักพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัด
ชุมพร 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
1.1.2  คาใชสอย 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3  คาวัสดุ 
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
(6) วัสดุกอสราง 
(10) วัสดุการศึกษา 
(14) วัสดุการเกษตร 
 

  
 
 
 
1,400,000 

 
1,400,000 
1,400,000 

 
1,230,000 
1,230,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170,000 
40,000 
20,000 
40,000 
70,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คาจางเหมาจัดงานประชาสัมพนัธสินคา
เกษตรและอาหารปลอดภัย เปนเงิน 
300,000บาท 
-คาจางเหมาเสนทางการศึกษาเรียนรูพรอม
ปรับปรุงฐานการเรียนรู เปนเงิน 500,000 
บาท 
-คาจางเหมาปรับภูมิทัศนและสรางจุด 
Landmark เพื่อรองรับการเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนเงิน 200,000 
บาท 
-คาจางเหมาทาํมาสคอท (หุนหมอนไหม) 
เปนเงิน 140,000 บาท 
-คาจางเหมาปรับปรุงฐานเรียนรู 10 ฐาน 
(หมอนไหม) เปนเงิน 90,000 บาท 
 
 
 
 
-วัสดุวทิยาศาสตร 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)  

  ลําดับความสําคัญ 7.3 
ช่ือโครงการ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมปรับปรุงแหลงทองเท่ียวสระน้ําปูเจาน้ําผุด หมูท่ี 8 ต.ทุงคา อ. เมืองชุมพร จ.ชุมพร 
วงเงิน  309,๐๐๐ บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัดชุมพร การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยง
การพัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายอําเภอเมืองชุมพร  
สถานท่ีติดตอ ท่ีวาการอําเภอเมืองชุมพร จ.ชุมพร  หมายเลขโทรศัพท ๐ ๗๗๕๐ ๓๗๒๕ 

  

(๑) หลักการและเหตุผล 
 (๑.๑) ท่ีมา : ปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศอยูในชวงขาลง ในขณะเดียวกันสิ่งท่ีมาสนับสนุนดาน

เศรษฐกิจกลับกลายเปนการทองเท่ียว โดยเฉพาะการทองเท่ียวชุมชน ในป 2558 จังหวัดชุมพรมีรายไดจาก
การทองเท่ียว จํานวน 5,880.55 ลานบาท มีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติรวม 1,301,218 คน 
เปนคนไทย 1,197,913 คน ตางชาติ 103,305 คน วันพักของนักทองเท่ียวเฉลี่ย 2.54 วัน คาใชจายเฉลี่ย 
1,991.71 บาท ตอคน/วัน เนื่องจากการทองเท่ียวชุมชนของจังหวัดชุมพรสามารถสรางรายไดเปนจํานวน
มาก ดังกลาวขางตน ดังนั้น เห็นควรสนับสนุนโครงการเพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวชุมชนของจังหวัดชุมพรใหมี
ความพรอมเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีเขามาอยางตอเนื่อง       
 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา/ความตองการ : ดวยสระน้ําปูเจาน้ําผุดเปนสระน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญและเปน
หัวใจของราษฎรบานทุงหงสของตําบลทุงคา และตําบลใกลเคียง อยางเชนตําบลถํ้าสิงหท่ีใชน้ําในการอุปโภค 
บริโภค ผูปกครองทองถ่ินและทองท่ียังนําน้ําจากแหงนี้ไปแจกจายประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน้ําตลอดท้ังป
อีกดวย ท่ีโดดเดนของสระน้ําปูเจาน้ําผุดนี้คือ มีน้ําตลอดทุกชวงไมมีวันแหง น้ําผุดออกมาใตดินหรือชั้นบาดาล
เปนท่ีเลื่องลืออยางมาก และยังเปนท่ีตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอปูฤาษีท่ีราษฎรเคารพนับถือกราบไหว อีกท้ังยังเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดชุมพร ในชวงฤดูรอนจะมีราษฎรมาทองเท่ียวคลายรอนและชม
สัตวน้ําทางธรรมชาติจํานวนมาก แตสระน้ําปูเจาน้ําผุดปจจุบันมีทางเดินเทา คสล.ท่ีกอสรางไวแลวแตยังไม
ท่ัวถึง ไมสามารถเดินชื่นชมธรรมชาติไดท้ังหมด จึงตองขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือกอสรางทางเดินเทา คสล.
สระน้ําปูเจาน้ําผุด ใหราษฎรไดชื่นชมธรรมชาติไดอยางท่ัวถึง และเพ่ือความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ราษฎร    
  ความเรงดวน : ดวนมาก  
  
(๒)ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

 (๒.๑)วัตถุประสงคของโครงการ 
๑. เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน การบริหารจัดการโดยชุมชนในพ้ืนท่ี 
๒. เพ่ือความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียว 
๓. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเสริมจากการบริหารจัดการโดยชุมชน 
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 (๒.๒)สถานภาพของโครงการ 

   โครงการเดิม    ⃞ โครงการใหม  
 (๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา     ⃞  ดําเนินการปกติ 
 (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ๑ ป เริ่มตนป ต.ค. ๒560 สิ้นสุดป  ก.ย. ๒๕๖1   
 (๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : สระน้ําปูเจาน้ําผุด หมูท่ี ๘  ตําบลทุงคา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (๓.๑) กลุมเปาหมาย : ประชาชนในพ้ืนท่ี และหมูบานใกลเคียง รวมท้ังนักทองเท่ียว ประมาณ วัน
ละไมต่ําวา 200 คน (ในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกป)  

    (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี    
  
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

 (๔.๑) เปาหมายโครงการ : กอสรางทางเดินเทา คสล. ขนาดกวาง ๑.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร และ
ขนาดกวาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ริมสระน้ําปูเจาน้ําผุด 
   ตัวช้ีวัด รอยละการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวชุมชน 

 (๔.๒) ผลผลิตกอสรางทางเดินเทา คสล. ขนาดกวาง ๑.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร และขนาดกวาง 
๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ริมสระน้ําปูเจาน้ําผุด   

(๔.๓) ผลลัพธ :  ประชาชนมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความปลอดภัย และสวยงาม  
(๔.๔) ผลกระทบ  

  เชิงบวก : ประชาชนมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความปลอดภัย และสวยงาม  
  เชิงลบ  : -ไมมี-  
       
(๕) แนวทางการดาํเนินงาน  

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอทําเครื่องหมายลงใน
ชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมท่ีสําคัญ ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ก.ย.-ธ.ค. 60 ม.ค.-มี.ค.๖1 เม.ย.-มิ.ย.๖1 ก.ค.-ก.ย.๖1 

กอสรางทางเดินเทา คสล. ขนาด
กวาง ๑.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร 
และขนาดกวาง ๐.๘๐ เมตร ยาว 
๘.๐๐ เมตร ริมสระน้ําปูเจาน้ําผุด 

    

 

(๖) วิธีการดําเนินงาน  ⃞ ดําเนินการเอง   จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ      ๓๐๙,๐๐๐  บาท 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
๒๕61 ๓๐๙,๐๐๐ - ๓๐๙,๐๐๐ 
๒๕62 - - - 
๒๕63 - - - 
๒๕๖4 - - - 

รวมท้ังส้ิน ๓๐๙,๐๐๐ - ๓๐๙,๐๐๐ 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ๓๐๙,๐๐๐ - 
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

- 
- 
- 
- 
- 

๓๐๙,๐๐๐ 
- 

๓๐๙,๐๐๐ 
 

 

 
(๘) ความพรอมของโครงการ  

(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว 

แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตาง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ    

 (๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)    

มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)   
  ไมมี 

 (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
  -  บุคลากรมีประสบการณ    ท้ังหมด   บางสวน ไมมีประสบการณ 
  -  เครื่องมือดําเนินการ    มีพรอมดําเนินการไดทันที 
     มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
     ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
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  - เทคนิคในการบริหารจัดการ          ⃞  มีประสบการณสูง 

       ⃞ มีประสบการณปานกลาง 

       ⃞ ไมมีประสบการณ 
 (๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
  อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
 
 (๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
  ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : มอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบํารุง ดูแล ซอมแซม ปรับปรุง รักษาเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
     
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 
2560 

ป 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต :  ดานเศรษฐกิจ 
โครงการ พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวจังหวัด
ชุมพร 
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเข่ือนก้ันทราย
ปากคลองทาเสม็ด ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
1.1.2  คาใชสอย 
1.1.3  คาวัสดุ 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
2.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 
     (1.1) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและ
สิ่งกอสราง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
309,000 

 
 
 
 

309,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)  

ลําดับความสําคัญ 7.5 
ช่ือโครงการ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกาะพิทักษเพ่ือรองรับการทองเท่ียว  วงเงิน  30,000,๐๐๐ บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัดชุมพร การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยง
การพัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร  
ผูรับผิดชอบ : นายกุมพล  พฤฒิพฤกษ   ตําแหนง  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพร    หมายเลขโทรศัพท ๐๗๗ – 510658 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : หมูบานเกาะพิทักษ ตั้งอยูท่ี ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร เปนหมูบานเล็กๆ 
ท่ีเปนเกาะพ้ืนท่ีโดยประมาณ 712 ไร หางจากชายฝงประมาณ 1.2 กิโลเมตร เหมาะสําหรับการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษท่ีหาความสุขจากการศึกษาชีวิตของธรรมชาติ สามารถชมวิถีชาวประมง และชมวิวรอบเกาะได โดยใช
เวลาเพียง ไมก่ีชั่วโมง โดยทางทิศตะวันตกเปนท่ีตั้งของชุมชนจรดไปถึงทิศใต เนื่องจากทางทิศตะวันออกชวย
บังลมพายุไดดี ทางทิศตะวันออกเปนหาดท่ีมีบรรยายเงียบสงบ หาดยาวประมาณ 450 เมตร 450 เมตร น้ํา
ใส สะอาดเหมาะสําหรับการพักผอน และลนน้ําชายหาด ทิศเหนือของเกาะมีจุดชมวิวสูงประมาณ 200 เมตร 
มีศาลาใหพักชมวิว และถายรูปไดในวันท่ีอากาศดีๆ สามารถมองเห็นถึงเกาะเตา เกาะสมุย เกาะพงัน           
จ.สุราษฎรธานี  

  ชุมชนเกาะพิทักษ ไดชื่อวา เปนชุมชนท่ีสามารถอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดดีมาก ไมวาใน
ทะเลและบนบก ในอดีตชุมชนเกาะพิทักษเคยไดรับรางวัลเกาะปลอดภัยจากยาเสพติด ซ่ึงปจจุบันเกาะพิทักษ
ยังเปนศูนยอนุรักษหอยมือเสือและปะการัง บริเวณรอบเกาะพิทักษและเกาะครามซ่ึงยังคงสมบูรณอยู ปจจุบัน
เกาะพิทักษมีการตอนรับนักทองเท่ียวแบบโฮมสเตย ในวันหนึ่ง ๆ มีนักทองเท่ียวประมาณ 700-800 คน ทํา
ใหชุมชนมีรายไดสามารถพ่ึงตนเองได ในแตละปในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม จะมีนักทองเท่ียวประมาณ 
500,000 – 600,000 คน  

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : ในปจจุบันสะพานท่ีเกาะพิทักษ ท้ัง 2 ฝง ไดชํารุดเสียหายซ่ึง

เกิดจากการใชงานมาเปนเวลานานมาก ทําใหเกิดอุปสรรคในการสัญจรของนักทองเท่ียวและชุมชนเกาะพิทักษ 
หวั่นเกรงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน จึงไดจัดการทําโครงการกอสรางสะพานข้ึน เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี ระหวาง
ภาครัฐและประชาชน เพ่ือสนองนโยบายในการสงเสริมการทองเท่ียว      

จากนโยบายรัฐบาลไดมุงเนน  ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558  ทําให
นักทองเท่ียวในประเทศอาเซียนสามารถเดินทางทองเท่ียวไดอยางเสรี  จะกอใหเกิดการแขงขันทางการ
ทองเท่ียวเปนอยางมาก  ท้ังนี้นักทองเท่ียวสามารถเลือกท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวในกลุมประเทศอาเซียนอยาง
เสรี  จะทําใหเกิดการขยายตัวทางการทองเท่ียวและกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงทองเท่ียวท่ีตองมีการพัฒนา
ใหพรอมรองรับตอการทองเท่ียวท่ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน  ในขณะเดียวกันก็ตองพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว  
  จังหวัดชุมพรมีศักยภาพดานการทองเท่ียวยังไมมากเม่ือเทียบกับจังหวัดภายในภาคใต  
เนื่องจากแหลงทองเท่ียวขาดการพัฒนาใหมีความสวยงาม  ขาดเอกลักษณทางการทองเท่ียวท่ีจะดึงดูด
นักทองเท่ียวและการบริหารจัดการในแหลงทองเท่ียว  การเดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียวเนื่องจากการพัฒนา
ขาดแผนการท่ีชัดเจน  
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  ดังนั้น  จังหวัดชุมพรจึงควรวางแผนการพัฒนาทางการทองเท่ียว  อยางชัดเจนและเสริมสราง
เอกลักษณและศักยภาพทางการทองเท่ียวของจังหวัดชุมพร  สรางจุดดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมายังชุมพร  
พัฒนาแหลงทองเท่ียวในจังหวัดชุมพรใหมีมาตรฐานตอการรองรับนักทองเท่ียว  และเม่ือเดินทางมาใหเกิด
ความประทับใจ  ตอทัศนียภาพ ระบบสาธารณูปโภค  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในจังหวัดชุมพร  
เพ่ือการรองรับการเปดเสรีการคาอาเซียนและเสริมความแข็งแรงของชุมชนในดานการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวในชุมชนของตนใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน       

ความเรงดวน : การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว
      
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ   
1. เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติเชิงนิเวศเชิงเกษตร  ประวัติศาสตร  ศาสนา  และ

วัฒนธรรมประเพณี  และการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน   
2. เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวบานเกาะพิทักษ      
3. เพ่ือสะดวกในการใชเสนทางสัญจรไป มา ระหวางเกาะพิทักษกับฝงพ้ืนท่ีตําบลบางน้ําจืด 
4. เพ่ือการเดินทางขอคณะนักทองเท่ียวและประชาชนท่ีใชบริการมีความปลอดภัย  
5. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐานและยั่งยืน ระหวางงานของรัฐบาล

และเอกชน           
6. เพ่ือความสะดวกในกาขนสงถายสินคาภาคการเกษตรและภาคประมงของชุมชนใกลเคียง

และบานเกาะพิทักษ           
 (2.2) สถานสภาพของโครงการ 

                      โครงการเดิม    โครงการใหม 
 (2.3) ประเภทของโครงการ 

                     พัฒนา    ดําเนินการปกติ 
 (2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1  ป  เริ่มตนป 1 ตุลาคม  2560  สิ้นสุด  30 กันยายน  2561 

 (2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ตําบลบางน้ําจืด   อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร  
    
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย :  ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอหลังสวน      
          (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร , พ้ืนท่ีใกลเคียงและนักทองเท่ียวท่ัวไป
และนักทองเท่ียวตางชาติ  
  
 (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เปาหมายโครงการ 
   ตัวช้ีวัด  1. กอสรางสะพานทาเทียบเรอืขนาดเล็กบนฝง ขนาดกวาง 4 ม. ความยาว 78 ม. 

2. กอสรางสะพานทาเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ ขนาดกวาง 4  × 80  ม.     
   3. กอสรางระบบประปา ประกอบดวย ระบบสูบน้ําดิบ ระบบกรองน้ํา ถังเก็บน้ําใสใตดิน 
หอถังสูง และระบบทอจายน้ําประปาตอทอเดิม 
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    (4.2) ผลผลิต 
1. สะพานทาเทียบเรือขนาดเล็กบนฝง ขนาดกวาง 4 ม. ความยาว 78 ม.   
2. สะพานทาเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ ขนาดกวาง 4 ม. ความยาว 80 ม. 

    3. ระบบประปา ประกอบดวย ระบบสูบน้ําดิบ ถังเก็บน้ําใสใตดิน หอถังสูง และระบบทอ
จายน้ําประปาเชื่อมตอทอเดิม          

    (4.3) ผลลัพธ    
1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ เชิงเกษตร ประวัติศาสตร ศาสนา และ

วัฒนธรรมประเพณี          
          2. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน     

     (4.4) ผลกระทบ  
    เชิงบวก :  การคมนาคมไดสะดวกตลอดท้ังวันไมตองรอน้ําข้ึนลง , มีจุดชมวิว     
   เชิงลบ :   เสียงดังขณะกอสราง  

(5) แนวทางการดําเนินงาน 
    (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัดเสนอขอและทําเครื่อง √ ลงในชอง

ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 
กิจกรรมท่ีสําคัญ ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ก.ย. – ธ.ค. 60 ม.ค. – มี.ค. 61 เม.ย. – มิ.ย. 61 ก.ค. – ก.ย. 61 

1. กอสรางสะพานทาเทียบเรือ
ขนาดเล็กบนฝง ขนาดกวาง 4 เมตร 
ความยาว 78 เมตร หมู ท่ี  13 
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 
2.  กอสรางสะพานทาเทียบเรือ
ขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ ขนาดกวาง 
4  เ มตร  คว ามยาว  80  เมตร         
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 
3 .  ก อ ส ร า ง ร ะ บ บ ป ร ะ ป า 
ประกอบดวย ระบบสูบน้ําดิบ ระบบ
กรองน้ํา ถังเก็บน้ําใสใตดิน หอถังสูง 
และระบบทอจายน้ําประปาเชื่อมตอ
ทอเดิม ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

 
(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง   จางเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จํานวน  30,000,000 บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 30,000,000 - 
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

- 
- 
- 
- 
- 

30,000,000 
- 

30,000,000 

 

 
 (8) ความพรอมของโครงการ 

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ  
      ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ี

ดําเนินการแลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรค
ตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
  (8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร)  
  มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
 ไมมี 

  (8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
     บุคลากรมีประสบการณ   ท้ังหมด    บางสวน    ไมมีประสบการณ 
     เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
         มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
         ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
        เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
         มีประสบการณปานกลาง 
         ไมมีประสบการณ 
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    (8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

 
  (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา  

 
(9)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ 
โครงการ :  เม่ือโครงการกอสรางแลวเสร็จ  จะสงมอบใหองคการบริหารสวนตําบลบางน้ําจืดเปนผูดูแล
บํารุงรักษา            
   
(11)  ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด :  -       
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 
2560 

ป 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต :  ดานเศรษฐกิจ 
โครงการ พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวจังหวัด
ชุมพร 
กิจกรรมหลัก พัฒนาทาเรือเกาะพิทักษเพ่ือรองรับ
การทองเท่ียว 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
1.1.2  คาใชสอย 
1.1.3  คาวัสดุ 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
2.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 
     (1.1) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและ
สิ่งกอสราง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,000,000 

 
 
 
 
 

30,000,000 
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แบบฟอรมพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 7.6 
ช่ือโครงการ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวสวนสาธารณะบานทะเลงาม หมูท่ี 9 ต.สวนแตง อ.ละแม  
จ.ชุมพร วงเงิน  2,000,๐๐๐ บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัดชุมพร การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยง
การพัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอละแม จ.ชุมพร 
ผูรับผิดชอบ :  นายวนิพงศ  มุณีนอย ตําแหนง : นายอําเภอละแม  
สถานท่ีติดตอ  ท่ีวาการอําเภอละแม  เบอรโทร 077559-109 
 
(1)  หลักการและเหตุผล 

 (1.1) ท่ีมา :  สวนในสภาพปจจุบัน เปนสวนสาธารณะ มีการปลูกตนไมสวนสาธารณะ ศาลาพักผอน 
หองน้ํา ไวแลวซ่ึงยังขาด ลานจอดรถ รางระบายน้ํา ถนนคสล. เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนสาธารณะพักผอน
หยอนใจ เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสมควรปรับปรุงใหไดมาตรฐาน 
 (1.2) สรุปสาระสําคัญ 

 สภาพปญหา/ความตองการ : ลานจอดรถ รางระบายน้ํา ถนนคสล. เพ่ือใหประชาชนไดมี
สวนสาธารณะพักผอนหยอนใจ 

 ความเรงดวนจําเปน : มีความจําเปนเรงดวนเปนอยางมาก  
 

(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ผอนคลายความตึงเครียดของ

ประชาชนอําเภอละแม และประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
 (2.2)  สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม   โครงการใหม 
 (2.3)  ประเภทของโครงการ 
   พัฒนา    ดําเนินการปกติ 
 (2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ      ๑       ป  เริ่มตนป   ๒๕๖๑   สิ้นสุดป   ๒๕๖๑   
 (2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ :  บานทะเลงาม หมูท่ี 9 ตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 
(3)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (3.1) กลุมเปาหมาย :  ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอละแม และประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :    -                    
 
(4)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เปาหมายโครงการ 
        ตัวช้ีวัด  แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนา 
 (4.2) ผลผลิต : ถนน คสล.  ลานจอดรถ  รางระบายน้ํา 
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 (4.3) ผลลัพธ : ประชาชนไดรับความสะดวก สบายมากข้ึนในการมาพักผอนหยอนใจใน
สวนสาธารณะบานทะเลงาม 
 (4.4) ผลกระทบ : 
  เชิงบวก : ประชาชนไดรับความสะดวก สบาย มากยิ่งข้ึนในการมาใชสถานท่ีสวนสาธารณ
บานทะเลงามในการพักผอนหยอนใจ 
  เชิงลบ : - 
 
(5) แนวทางการดําเนินงาน 
 (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมยอย 

ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
60 

ม.ค. – มี.ค.
61 

เม.ย. – มิ.ย.
61 

ก.ค. – ก.ย. 
61 

1.กอสราง ถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 
5.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,000.00 ตร.ม. 
2.กอสราง ลานจอดรถ คสล.หนา 0.15 
ม.พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 1,195 ตร.ม. 
3. กอสราง ทอระบายน้ํา คสล. กวาง 
0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 232 ม. 

  
 
 
 
 
 

 
 

  

 
(6) วิธีการดําเนินงาน   ดําเนินการเอง   จางเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ จํานวน    ๒,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 2,000,000 - 
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

- 
- 
- 
- 
- 

2,000,000 
2,000,000 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

 (8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ 

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันท่ี 
  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
 (8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

    มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
    มีแตไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
    ไมมี 

 (8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการ 
  บุคลากรมีประสบการณ    ท้ังหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 
   เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
       มีบางสวน 
       ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 (8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ 

       คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
 (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

       ไมตองทํารายงานการศึกษา 
       ตองทํารายงานการศึกษา 
 
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : - 
 
(10) ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด :  - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
            

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานัก

งบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    
แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต :…………………………………………….. 
โครงการ : โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
สวนสาธารณะบานทะเลงาม หมูท่ี 9 ตําบล
สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 
กิจกรรมหลัก :   - 
1. ครุภัณฑกอสราง 
    1.1 งานกอสราง ถนน คสล. 
    1.2 งานกอสราง ลานจอดรถ คสล. 
    1.3 งานกอสราง ทอระบายน้ํา คสล. 

  
 
 
 
 
 
 

677,000 
794,000 
529,000 

 
 
 
 
 
 
(แนบพรอมเอกสาร ปร.4 
ปร.5) 
(แนบพรอมเอกสาร ปร.4 
ปร.5) 
(แนบพรอมเอกสาร ปร.4 
ปร.5) 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
ลําดับความสําคัญ 8 

ช่ือโครงการ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงซอมแซมถนนและสะพาน 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค                                                                      
กลยุทธ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจของจังหวัด 
หนวยดําเนินการ : แขวงทางหลวงชุมพร, แขวงทางหลวงชนบทชุมพร , และท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายสุรัตน  ธนูศร  ตําแหนง  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชุมพร 
สถานท่ีติดตอ : แขวงทางหลวงชุมพร   หมายเลขโทรศัพท  0-7751-1035 
ผูรับผิดชอบ : นายสมเกียรติ  ตระกูลฮุน  ตําแหนง  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทชุมพร   
สถานท่ีติดตอ : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร   หมายเลขโทรศัพท  0-7763-0210 
ผูรับผิดชอบ : นายประจินต ธารศิริสิน   ตําแหนง : นายอําเภอเมืองชุมพร                                    
สถานท่ีติดตอ : ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองชุมพร    หมายเลขโทรศัพท  077-511214 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : นโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงใหกระจายไปสู
ภูมิภาคอยางท่ัวถึงเพียงพอ รวมท้ังสงเสริมการประหยัดพลังงาน และลดตนทุนการขนสงเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมท้ังสรางโอกาส กระจายรายได กระจายเศรษฐกิจ และ
กระจายการลงทุนสูชนบท และยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสมีเปาหมายในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความเชื่อมโยง และมีขีด
ความสามารถในการรองรับพรอมท้ังมีกฎระเบียบท่ีอํานวยความสะดวกท้ังการคาและการลงทุน 

จังหวัดชุมพรไดรับการขนานนามวาเปนประตูสูภาคใต ซ่ึงมีประชาชนจํานวนมากสัญจรผานในทุกๆ 
วัน อยางไรก็ตาม ประชาชนในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัดชุมพรและผูท่ีสัญจรไปมาสวนใหญ เกิดความยากลําบาก
ในการใชบริการโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะสะพาน ถนนจํานวนมากมีพ้ืนผิวท่ีขรุขระไมเรียบ และสายทาง
ภายในจังหวัดชุมพรหลายแหงซ่ึงชํารุดและไมไดมาตรฐาน  ทําใหการเดินทางในเสนทางเหลานี้ไมมีความ
สะดวกสําหรับผูสัญจรไปมา นักทองเท่ียว รวมไปถึงประชาชนท่ีประกอบอาชีพและการขนสงสินคาในภาค
เกษตรกรรมดวย ซ่ึงเกษตรกรนับวาเปนกลุมอาชีพหลักของจังหวัดชุมพรและมีความเก่ียวของกับเศรษฐกิจของ
จังหวัดโดยตรง โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานนี้นอกจากจะกอใหเกิดคุณประโยชนใหกับประชาชน ผูสัญจร 
และภาคเกษตรกรรมแลว ยังกอใหเกิดประโยชนกับภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในระยะยาวอีกดวย 
 (1.2) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : ดวยโครงขายทางและสะพานปจจุบันอยูในสภาพชํารุดเสียหาย
ตามกาลเวลา เนื่องจากขาดงบประมาณในการดูแลบํารุงรักษาและบางสวนขาดการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ 
จึงทําใหผูใชเสนทางไมไดรับความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง เกิดความลาชา เสียโอกาสตลอดจนตนทุน
การคมนาคมขนสงท่ีสูงข้ึน จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนาปรับปรุงใหโครงขายถนนเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
และอยูในสภาพท่ีดีและเปนการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใหดีข้ึน ประกอบกับในชวง
ฤดูแลงของทุกปไดเกิดปญหาน้ําแลงในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัด จึงควรเรงรัดดําเนินการ 
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ความเรงดวน : ระบบโครงขายทางและสะพานซ่ึงผานการใชงานมายาวนานและขาดงบประมาณ
ในการดูและบํารุงรักษาจึงอยูในสภาพชํารุดเสียหายทําใหผูใชเสนทางไดรับความเดือดรอน เสียเวลา และ
คาใชจายในการเดินทาง จึงมีความจําเปนมากท่ีสุดท่ีจะตองรีบดําเนินการพัฒนาปรับปรุงใหอยูในสภาพท่ีดี 
สามารถใชการไดตามปกติ 
 (2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ: 
1. เพ่ือใหผูใชเสนทางคมนาคมขนสงไดรับความสะดวก รวดเร็ว  และปลอดภัยในการเดินทาง 
2. เพ่ือพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงทางบกใหเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ลดตนทุน

ในการเดินทางและเปนการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม    โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ...1..ปเริ่มตนป..1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดป 30 กันยายน 2562 

(2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ  
1.  ปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4119 ตอนปากน้ําชุมพร – ปากน้ําชุมพร 

ระหวาง กม.1+500 – กม.3+700 
2. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4119 ตอนปากคลอง  

– ปากน้ําชุมพร 
3. ปรับปรุงถนนสาย บ.ขุนกระทิง-บ.ถํ้าสิงห ต.ขุนกระทิง, ถํ้าสิงห  
4. ปรับปรงุถนนสายเขาสวนทุเรียน-เขานอย ต.นาสัก อ.สวี 
5. ปรับปรงุถนนสายบ.ปากเลข-บ.ตอตั้ง อ.พะโตะ จ.ชุมพร 
6. ปรับปรงุถนนสายบ.หนองไซ-บ.ทุงวัวแลน อ.ปะทิว จ.ชมุพร 
7. ปรับปรุงโครงสรางสะพานท่ีชํารุดสะพานขามคลองทรงอ.พะโตะ จ.ชุมพร 
8. กอสรางขยายสะพานคลองละมุ หมูท่ี 10 ต.บางลึก (เชื่อม หมูท่ี 8 ต.นากระตาม) อ.เมืองชุมพร 
9. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนวังครก –

เสียบญวณท่ี กม.485+143  
10. ปรับปรุงถนนสายบานปากน้ําตะโก-บ.หนองไมแกน   

 (๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ผูใชเสนทางในการคมนาคม 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูใชเสนทางในการคมนาคม 

 (๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
 ตัวช้ีวัด จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการพัฒนาภายใตโครงการนี้ไดมาตรฐานสําหรับการ

คมนาคมสัญจรจํานวน 10 แหง 
(๔.๒) ผลผลิต เสนทางคมนาคมและสะพานไดรับการปรับปรุงพัฒนา 
(๔.3) ผลลัพธ โครงสรางพ้ืนฐานในจังหวัดชุมพรไดรับการพัฒนาใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

มากข้ึน และยังเปนการลดระยะเวลาและตนทุนในการขนสงสินคา โดยเฉพาะสินคาจากภาคเกษตรกรรม 
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 (๔.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เชิงลบ : - 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  

ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 
 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 
1.ปรับปรุงทางหลวงผานยาน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 
4119 ตอนปากน้ําชุมพร – 
ปากน้ําชุมพร ระหวาง กม.
1+500 – กม.3+700 

    

2.ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
อันตรายบนทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 4119 ตอนปากคลอง 
– ปากน้ําชุมพร 

    

3.ปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิ 
คอนกรีต สาย บ.ขุนกระทิง-  
บ.ถํ้าสิงห ต.ขุนกระทิง,ถํ้าสิงห  
อ.เมือง  จ.ชุมพร กวาง 9.00 
เมตร ระยะทาง 2.500 กม. 

    

4.ปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิ 
คอนกรีต สายเขาสวนทุเรียน- 
เขานอย  ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร                   
กวาง 8.00 ม. ระยะทาง 
3.500 กม. 

    

5. ปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิ 
คอนกรีต สาย  บ.ปากเลข- บ.ตอ
ตั้ง อ.พะโตะ จ.ชุมพร กวาง 
6.00 ม. ระยะทาง 3.000 กม. 

    

6. ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีต สาย บ. หนองไซ-บ.ทุง
วัวแลน อ.ปะทิว จ.ชุมพร กวาง 
8.00 ม. ระยะทาง 2.000 กม. 

    

7. ปรับปรุงโครงสรางสะพานท่ี
ชํารุดสะพานขามคลองทรง  อ.
พะโตะ จ.ชุมพร 
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กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 
8. กอสรางขยายสะพานคสล.ผิว
จราจรกวาง  8  ม. ยาว  40  ม. 
ชนิดไมมีทางเทาตามแบบมาตรฐาน
งานสะพาน 

    

9. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
อันตรายบนทางหลวง  ทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนวังครก –
เสียบญวณ ท่ี กม.485+143  

    

10. ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีต สายบานปากน้ําตะโก- 
บ.หนองไมแกน อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร 
กวาง 9.00 ม. ระยะทาง 1.200 
กม. 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง   จางเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ  จํานวน 156,544,000 บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 156,544,000  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 

156,544,000 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) แขวงทางหลวงชุมพร  
    แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
ไมตองศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(8.๖) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
: เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ จะสงมอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีเปนผูใชประโยชนและดูแล
บํารุงรักษา 
 
(๑๑) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด :  - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2559 2560  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ...........ไมตองระบุ.............. 
กิจกรรมหลัก .........ไมตองระบุ......... 
กิจกรรมยอย (ชื่อโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานการเกษตรและการทองเท่ียว) :  
2. งบลงทุน 
2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
(1.16) คากอสรางทางและสะพาน 

   

1. ปรับปรุงโครงสรางสะพานท่ีชํารุดสะพานขาม
คลองทรง  อ.พะโตะ จ.ชุมพร  

              
5,500,000  

ปรับปรุงโครงสรางสะพานท่ีชํารุด
สะพานขามคลองทรง  อ.พะโตะ  
จ.ชุมพร  

2. กอสรางขยายสะพานคสล.ผิวจราจรกวาง  8  
เมตร ยาว  40  เมตร ชนิดไมมีทางเทาตามแบบ
มาตรฐานงานสะพาน 

              
3,644,000  

กอสรางขยายสะพาน คสล.ผิวจราจร
กวาง  8  เมตร ยาว  40  เมตร ชนิด
ไมมีทางเทาตามแบบมาตรฐานงาน
สะพาน 

3. ปรับปรงุถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน
ปากน้ําตะโก-บ.หนองไมแกน อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร 
กวาง 9.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 

              
9,000,000  

ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายบานปากน้ําตะโก-บ.หนองไมแกน 
อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร กวาง 9.00 เมตร 
ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 

(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 
(1.16) คากอสรางทางและสะพาน 

   

1. ปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน ทางหลวง
หมายเลข 4119 ตอนปากน้ําชุมพร – ปากน้ํา
ชุมพร ระหวาง กม.1+500 – กม.3+700 

         
30,000,000  

ปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน ทาง
หลวงหมายเลข 4119 ตอนปากน้ํา
ชุมพร – ปากน้ําชุมพร ระหวาง กม.
1+500 – กม.3+700 

2. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทาง
หลวง ทางหลวงหมายเลข 4119 ตอนปากคลอง 
– ปากน้ําชุมพร 

            
20,000,000  

ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 
4119 ตอนปากคลอง – ปากน้ําชุมพร 

3. ปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิคอนกรีต สาย บ.ขุน
กระทิง- บ.ถํ้าสิงห ต.ขุนกระทิง,ถํ้าสิงห อ.เมือง               
จ.ชุมพร กวาง 9.00 เมตร ระยะทาง 2.500 
กิโลเมตร 

            
15,000,000  

ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
สาย บ.ขุนกระทิง- บ.ถํ้าสิงห ต.ขุน
กระทิง,ถํ้าสิงห อ.เมือง  จ.ชุมพร กวาง 
9.00 เมตร ระยะทาง 2.500 
กิโลเมตร 
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4. ปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิคอนกรีต สายเขา
สวนทุเรียน-เขานอย  ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร                   
กวาง 8.00 เมตร  ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 

            
16,650,000  

ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายเขาสวนทุเรียน-เขานอย  ต.นาสัก 
อ.สวีจ.ชุมพร  กวาง 8.00 เมตร  
ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 

5. ปรับปรงุถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สาย  บ.
ปากเลข- บ.ตอตั้ง อ.พะโตะ จ.ชุมพร กวาง 6.00 
เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 

            
15,500,000  

ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
สาย  บ.ปากเลข- บ.ตอตั้ง อ.พะโตะ จ.
ชุมพร กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 
3.000 กิโลเมตร 

6. ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สาย บ. 
หนองไซ-บ.ทุงวัวแลน อ.ปะทิว จ.ชุมพร กวาง 
8.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 

            
11,250,000  

ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
สาย บ. หนองไซ-บ.ทุงวัวแลน อ.ปะทิว 
จ.ชุมพร กวาง 8.00 เมตร ระยะทาง 
2.000 กิโลเมตร 

9. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทาง
หลวง  ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนวังครก –
เสียบญวณ ท่ี กม.485+143  

            
30,000,000  

ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอนวังครก –เสียบญวณ ท่ี กม.
485+143  
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการจังหวัด/กลุมจังหวัดตามยุทธศาสตรแผนจังหวัด   

ลําดับความสําคัญ 9 
ช่ือโครงการ :  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
กิจกรรมหลัก : จางบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร  
วงเงิน 5,000,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจของจังหวัด 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร 

ผูรับผิดชอบ : นายขจรศักดิ์  ละอองเทพ   ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท  0 7751 2166 

(1)  หลักการและเหตุผล 

 (1.1) ท่ีมา : น้ําเปนทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษย ท้ังการอุปโภค 

บริโภค การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม รวมถึงมีความสําคัญในเชิงนิเวศวิทยาท่ีชวยรักษา

ความสมดุลของระบบนิเวศตางๆ แตเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตัวของภาคการเกษตร 

ทําใหมีความตองการ ใชน้ําท้ังทางตรงและทางออมเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีปาตนน้ําถูกบุกรุกทําลายอยางตอเนื่อง เกิด

ปญหาการชะลางพังทลายของดินสงผลใหความสามารถในการกักเก็บน้ําหรือการชะลอน้ําตามธรรมชาติลดลง 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนําไปสูปญหาน้ําทวม และขาดแคลนน้ําทวีความรุนแรง

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของจังหวัดชุมพรเปนไปอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ปองกัน บรรเทาและแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลงของจังหวัดชุมพรใหเปนไปอยางมีเอกภาพและ

บูรณาการ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

จังหวัดชุมพร 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ  
         สภาพปญหา/ความตองการ : จังหวัดชุมพร ตั้งอยูพ้ืนท่ีลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก สวนท่ี ๑ 

ประกอบดวยลุมน้ําสาขา ๔ สาขา โดยสภาพภูมิประเทศลาดชันบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ํา และเปนท่ีราบสลับท่ีดอน
บริเวณพ้ืนท่ีตอนลาง กอปรกับไมมีแหลงกักเก็บน้ําท่ีเพียงพอ ทําใหประสบปญหาน้ําทวมหลากในพ้ืนท่ีราบลุม
ตอนลาง กอนไหลออกสูทะเลอาวไทยเปนประจําทุกปในชวงหนามรสุม และประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค 
บริโภค รวมท้ังน้ําเพ่ือน้ําเพ่ือการเกษตร ในชวงฤดูแลง ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอนในชีวิตและทรัพยสิน 
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบท้ังในดานการบรรเทาอุทกภัยและเก็บกักน้ําไวใชใน
ฤดูแลงท้ัง ๔  ลุมน้ําสาขาในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
              ความเรงดวน : แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดชุมพรจะเปนตัวกําหนดทิศ
ทางการดําเนินโครงการตางๆ ดานทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดชุมพร 
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(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

      (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  

              1) วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกไขของปญหาอุทกภัยและภัยแลงในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
                2)  จัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดชุมพร ท้ังในระยะเรงดวน ระยะปาน
กลาง  และระยะยาว 
              3) เพ่ือจัดกรอบแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําาแบบบูรณาการเปนระบบ
ระดับจังหวัด ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ท่ีมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับสภาพการณและปญหาของ
ทองถ่ินแผนยุทธศาสตรของประเทศ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยตองเรงดําเนินการ
จัดทําแผนกรอบแผนป ๒๕๖๑ 

(2.2)  สถานภาพของโครงการ 

      โครงการเดิม                         โครงการใหม 

(2.3) ประเภทโครงการ 

      พัฒนา                               ดําเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป   เริ่มตนป  1 ตุลาคม  2560    สิ้นสุดป  30 กันยายน 2561 
(2.5)สถานท่ีดําเนินการโครงการ   ทุกอําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

(3)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1)  กลุมเปาหมาย : ประชาชนทุกคนในจังหวัดชุมพร 

  (3.2)  ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนทุกคนในจังหวัดชุมพร 

(4)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบของโครงการ 
 (4.1) เปาหมายโครงการ 

           ตัวช้ีวัด จังหวัดชุมพรมีแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังในระยะเรงดวน ระยะปาน

กลางและระยะยาว 

         (4.2) ผลผลิต แผนงานบูรณาการแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลงระดับจังหวัด 

 (4.3)  ผลลัพธ 
1) สามารถแกไขปญหาอุทกภัยแบบบูรณาการรวมกับการใชน้ํา 
2) สามารถเก็บกักน้ําไวเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในชวงฤดูแลง 

 (4.4)  ผลกระทบ  
 เชิงบวก : มีการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลงอยางเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ 

 เชิงลบ : ไมมี 
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(5)  แนวทางการดําเนินงาน 

( แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมายลงใน

ชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําดนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาท่ีจะเริมดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 

จางบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี
จังหวัดชุมพร 
-จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําหนังสือฯ  
ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
-จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือปรับปรุง
ขอมูลเนื้อหาสาระ /ประชุมยกรางหนังสือฯ 
-จัดเก็บขอมูล พรอมถายภาพ 
-จัดจางพิมพตนฉบับ 
-ตรวจสอบพิสูจนอักษร 
-จัดจางพิมพ ฉบับสมบูรณ  
“ ปกสี่สีหุมปกแข็ง เขาเลมเย็บก่ี (ดานใน
ปกแข็งวางขาว) เนื้อในสี่สี  จํานวน 352
หนา  กระดาษ 115 แกรมอารตมัน” 
จํานวน 1,200 หนา 
- เผยแพรเอกสารหนังสือผานระบบดิจิทัล  
(www.m-culture.go.th/chumphon) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

(6)  วิธีดําเนินการงาน       ดําเนินการเอง  จางเหมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.m-culture.go.th/
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(7)  วงเงินของโครงการ    จํานวน  5,000,000 บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 5,000,000  

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 

 

 

(8)  ความพรอมของโครงการ 

 (8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  

   ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 

   อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว แตอยู

ในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

   อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

 (8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

    มี และสมบูรณ 

   มี แตยังไมสมบูรณ 

  ไมมี 

 (8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

  - บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 

  - เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

     มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 

     ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

  - เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 

      มีประสบการณปานกลาง 

    ไมมีประสบการณ 
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(8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
   คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
   ไมตองทํารายงานการศึกษา 
   ตองทํารายงานการศึกษา 
 (9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : - 
 
 (10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
            

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานัก

งบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    
แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต :…………………………………………….. 
โครงการ : โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
กิจกรรมหลัก :จางบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี
จังหวัดชุมพร 
1. งบดําเนินงาน 
2. งบลงทุน 
3. งบเงินอุดหนุน 
4. งบรายจายอ่ืน 
    4.1  คาจางท่ีปรึกษา 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000,000 
5,000,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
ลําดับความสําคัญ 1.1 

ช่ือโครงการ : สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ 
กิจกรรมหลัก : ปรับปรุง ซอมแซม และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา 
ในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญวงเงิน  6,730,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมใหมีความม่ันคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ :สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรและสํานักงานจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายกุมพล พฤติพฤกษ  ตําแหนง  โยธาธิการจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ  สํานักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพรหมายเลขโทรศัพท 0-7750-1057  
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ดวยสภาพอาคารบริเวณศูนยการเรียนรูตามศาสตรพระราชา โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ
ตามพระราชดําริ ตําบลบางลึก อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีสภาพอาคารท่ีมีความชํารุดทรุดโทรมและ
เสื่อมสภาพ จึงมีความจําเปนตองทําการปรับปรุงซอมแซมใหอาคารสามารถใชงานไดตามปกติ เพ่ือรองรับ
นักทองเท่ียวท่ีมาศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญตามพระราชดําริ 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : สภาพอาคารบริเวณศูนยการเรียนรูตามศาสตรพระราชา มีความชํารุด    

ทรุดโทรมและเสื่อมสภาพ 
ความเรงดวน : มีความจําเปนอยางเรงดวนในการดําเนินโครงการนี้  
 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคารท่ีมีสภาพอาคารมีความชํารุด     

ทรุดโทรม และการเสื่อมสภาพของโครงสรางอาคาร จํานวน 6 หลัง ไดแก 1) อาคารโอปนยิโก 2) อาคาร
เรือนนอน 1 (อาคารแสดงนิทรรศการเดิม) 3) อาคารเรือนนอน 2 (อาคารแสดงนิทรรศการเดิม) 4) อาคาร
หองน้ํา 5) อาคารเกาะพิทักษ 6) อาคารบานคนมีน้ํายา 

(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 
(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปเริ่มตนป 2560 สิ้นสุดป 2561 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : อาคารบริเวณศูนยการเรียนรูตามศาสตรพระราชา โครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีหนองใหญตามพระราชดําริ ตําบลบางลึก อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : นักทองเท่ียวภายในประเทศและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนท่ัวไป  

 
(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
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ตัวช้ีวัด อาคารทุกอาคารบริเวณศูนยการเรียนรูตามศาสตรพระราชา ไดรับการปรับปรุงซอมแซม 
(๔.๒) ผลผลิต อาคารทุกอาคารบริเวณศูนยการเรียนรูตามศาสตรพระราชาไดรับการปรับปรุง

ซอมแซม 
(๔.3) ผลลัพธศูนยการเรียนรูตามศาสตรพระราชาไดรับการปรับปรุงและมีความพรอมในการเปดให

ประชาชนท่ีสนใจเขาศึกษาดูงาน 
(๔.4) ผลกระทบ 

เชิงบวก : มีกลุมผูสนใจศึกษาดูงานโครงการในพระราชดําริเขามาทองเท่ียวในจังหวัดชุมพรเพ่ิมสูงข้ึน 
เชิงลบ : ไมมี 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลง

ในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 
 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 
11. แตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ 

    

2.ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
จํานวน 6 หลัง 

    

3.ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน        ดําเนินการเอง     จางเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ  จํานวน  6,730,000 บาท 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 6,730,000  

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 

730,000 
- 
- 
- 
- 

6,000,000 
- 

6,000,000 
- 
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งบรายจายอ่ืน - 
 

(8) ความพรอมของโครงการ 
(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ
   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ............................. 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) สํานักงานโยธาธิการ

จังหวัดชุมพร 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
จัดสรรงบประมาณใหแตละอําเภอท่ีรับผิดชอบดูแลฐานกิจกรรมท้ัง 8 ฐาน ภายในศูนยการเรียนรูตามศาสตร
พระราชา โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญตามพระราชดําริ ตําบลบางลึก อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 

2560 
ป 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต :  ดานสังคม 
โครงการ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชา
รัฐ 
กิจกรรมหลัก ปรับปรุง ซอมแซม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเรียนรูศาสตร
พระราชาในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
1.1.2  คาใชสอย 
1.1.3  คาวัสดุ 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
2.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 
     (1.1) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและ
สิ่งกอสราง 

  
 
 
 

 
 
 
 

730,000 
 
 
 
 

6,000,000 
 
 
 
 
 
 

6,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 1) อาคาร   
โอปนยิโก 2) อาคารเรือนนอน 1 
(อาคารแสดงนิทรรศการเดิม) 3) อาคาร
เรือนนอน 2 (อาคารแสดงนิทรรศการ
เดิม) 4) อาคารหองน้ํา 5) อาคารเกาะ
พิทักษ 6) อาคารบานคนมีน้ํายา 
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด  (ระดับกิจกรรมยอย) 
ลําดับความสําคัญ 1.2 

ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ 
ช่ือกิจกรรมหลัก : ขยายผลศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอ 

วงเงิน 4,0๐๐,๐๐๐ บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ : สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล : ขอ ๑ นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยในการ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท้ังหลาย ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรง
วางรากฐานไวใหแพรหลายเปนท่ีประจักษและเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแก
ประชาชนในท่ีสุด 
หนวยดําเนินการ : 1. นายพินิจ เธียรธวัช  ตําแหนงนายอําเภอเมืองชุมพรสถานท่ีติดตอ ท่ีวาการอําเภอเมืองชุมพร  
หมายเลขโทรศัพท 0 7751 1214 

2. นายกิตติภพ  รอดดอน  ตําแหนงนายอําเภอหลังสวนสถานท่ีติดตอ ท่ีวาการอําเภอหลังสวน 
หมายเลขโทรศัพท 0 7754 4530 

3. นายธนนท  พรรพีภาสตําแหนงนายอําเภอปะทิวสถานท่ีติดตอ ท่ีวาการอําเภอปะทิว 
หมายเลขโทรศัพท 0 7758 6115 

4. นายชาญ  เสมสวัสดิ์ ตําแหนงนายอําเภอสวีสถานท่ีติดตอ ท่ีวาการอําเภอสวี 
 หมายเลขโทรศัพท 0 7753 1779 

5. นายวิโรจน  เทพพิทักษ  ตําแหนงนายอําเภอทุงตะโกสถานท่ีติดตอ ท่ีวาการอําเภอทุงตะโก 
หมายเลขโทรศัพท 0 7753 6019 

6. นายนักรบ  ณ ถลาง ตําแหนงนายอําเภอทาแซะสถานท่ีติดตอ ท่ีวาการอําเภอทาแซะ 
หมายเลขโทรศัพท 0 77599083 

7. นายวนิพงศ  มุณีนอย ตําแหนงนายอําเภอละแมสถานท่ีติดตอ ท่ีวาการอําเภอละแม หมายเลข
โทรศัพท 0 77559109 

8. นายอัครชัย  ชัยจิรฉายากุล  ตําแหนงจาจังหวัดชุมพร  รักษาการนายอําเภอพะโตะ 
สถานท่ีติดตอ ท่ีวาการอําเภอพะโตะ หมายเลขโทรศัพท 0 7753 9040 
 

(๑) หลักการและเหตุผล 
 (๑.๑) ท่ีมา :  ตามท่ีรัฐบาลกําหนดนโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยในการ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท้ังหลาย ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรง
วางรากฐานไวใหแพรหลายเปนท่ีประจักษและเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแก
ประชาชนในท่ีสุดและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : การพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชนและสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดชุมพร  สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนท่ี 
จึงตองดําเนินการตามโครงการขยายผลศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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 (๑.๒)   สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ:เนื่องจากในพ้ืนท่ีอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไดนอมนํา
แนวพระราชดําริในดานตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ มาดําเนินการขยาย
ผลในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานตางๆ  สงเสริมใหทุกภาคสวนนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและสนับสนุนการเผยแพรพระราชกรณียกิจ จึงไดจัดทํา
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือใหโครงการตางๆ เกิดความตอเนื่อง เกิดผลสําเร็จ
เปนรูปธรรม รวมท้ังยังเปนการสรางความเขาใจใหคนรุนใหมไดตระหนักถึงความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย 

 (๑.๓) ความเรงดวน : จังหวัดชุมพร มีพระบรมวงศานุวงศเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัต ิ
พระราชกรณียกิจอยางตอเนื่อง โดยทุกพระองคทรงพระราชทานความชวยเหลือพสกนิกรเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน โดยทรงมีพระราชดําริใหสวนราชการท่ีเก่ียวของนําโครงการพระราชดําริดานตางๆ ไปขยายผลเพ่ือ
ชวยเหลือพสกนิกร  จึงไดกําหนดใหการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนนโยบายเรงดวน โดยการบูรณาการการทํางานรวมกับทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ 

 
(๒)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

 (๒.๑)  วัตถุประสงคของโครงการ :  
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวทางพระราชดําริ 
- สงเสริมครัวเรือนท่ีไดรับการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและยึดหลักการ

ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- สงเสริมการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและขยายผลโครงการเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
- สงเสริมใหทุกภาคสวนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนนิชีวติ 
- สนับสนุนการเผยแพรพระราชกรณียกิจท่ีมุงสรางความเขาใจใหคนรุนใหมตระหนักถึง

ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 
 (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม      โครงการใหม 
 (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา      ดําเนินการปกติ 
 (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ๑  ป  เริ่มตน  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 (๒.๕)  สถานท่ีดําเนินโครงการ: ทุกอําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
 
(๓)  กลุมเปาหมาย  และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 (๓.๑)  กลุมเปาหมาย :  
            - ประชาชนในจังหวัดชุมพร และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจศึกษาดูงาน 

 (๓.๒)  ผูมีสวนไดสวนเสีย :ประชาชนในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการตางๆและ
หนวยงานภาคเอกชนท่ีรวมบูรณาการ 
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(๔)  เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

 (๔.๑)  เปาหมายโครงการ  
-  ประชาชนท่ีรวมโครงการมีการพัฒนาอาชีพการเกษตร เปนเกษตรทฤษฎีใหมโดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และมีรายไดท่ีม่ันคงเพ่ิมข้ึนจํานวน  ๓๐ คน  
-  ประชาชน และเกษตรกรท่ีรวมโครงการสามารถนําความรูและแนวคิดไปปรับใชใหเกิด

ประโยชนเพ่ิมข้ึน จํานวน ๑,๐๐๐  คน 
(๔.๒)  ผลผลิต 

- เกษตรกรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต สรางม่ันคงดานอาชีพและรายได 
 -  เกษตรกรสามารถนําความรูแนวคิด ท่ีไดมาปรับใชใหเกิดประโยชน 

(๔.๓)  ผลลัพธ 
 - ประชาชนนําประสบการณดานการเกษตร ปศุสัตวและประมง นําไปขยายผลท่ีบาน 

หรือยึดเปนอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - เกษตรกรมีอาชีพและรายไดท่ีม่ันคงข้ึน 
(๔.๔)  ผลกระทบ  

      เชิงบวก :เปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยงานในชุมชน  
      เชิงลบ  :ไมมี 
 
(๕)  แนวทางการดําเนินงาน 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. – มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. – มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. – ก.ย. 
๖๑ 

๑.กิจกรรมผลิตกระแสไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย  
๒.กิจกรรมผลิตกลวยอบแหงดวยพลังงาน
แสงอาทิตย 
๓. กิจกรรมขยายผลการผลิตปุยอินทรีย 
๔. กิจกรรมปรบัปรุงฐานเรียนรู 
๔. กิจกรรมเผยแพรพระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
(๖)  วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง     จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ  จําแนกตามงบรายจาย (ใหกรอกขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจาํแนกตามงบรายจาย)
  

งบรายจาย – 
รายการ 

งบประมาณ 

คําชี้แจง 
ป 

๒๕๖๐ 
(ถามี) 

ป ๒๕๖๑ 

1. งบดําเนินงาน 
- คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร 

 
 
 
 

 
2. งบลงทุน 
- คาครุภัณฑ
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- คาปรับปรุง
อาคารกอสราง
ประกอบ 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
900,0๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 

2,300,00๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8๐๐,๐๐๐ 

 
-คาปายเผยแพรพระราชกรณียกิจ ปายละ ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๐ 
ปาย เปนเงิน ๕๐,๐๐๐  บาท 
-คาปายศูนยการเรียนรู จํานวน ๑ ปาย เปนเงิน ๑๒,๕๐๐  บาท 
-คาปายประกอบฐานการเรียนรู จํานวน ๑๐ ฐาน ฐานละ ๕,๐๐๐ 
บาท  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 
-เพ่ือลดตนทุน คาไฟฟาในการใชเครื่องสูบน้ําภายในศูนยเรียนรู จึง
จัดซ้ือชุดผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด ๔,๐๐๐ วัตต 
จํานวน ๑ ชุด ราคา  
๑๖๘,๐๐๐บาท 
-เพ่ือลดตนทุนการใชพลังงานจากกาซธรรมชาติ จึงจัดซ้ือ ตูอบ
พลังงานแสงอาทิตยขนาด ๑x๑.๕ เมตร ชุดละ ๙,๕๐๐  บาท จํานวน 
๕ ชุด เปนเงิน 
๔๗,๕๐๐  บาท 
-เพ่ือลดคาใชจายแรงงานในการเตรียมวัสดุท่ีใชในการผลิตปุยอินทรีย 
จึงจัดซ้ือเครื่องสับเปลือกมะพราว  จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 
๓๗,๐๐๐ บาท   
-เพ่ือยอยวัสดุเหลือใชในภาคเกษตรเปนวัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรีย 
จึงจัดซ้ือเครื่องยอยก่ิงไมใบไม  จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๕,๐๐๐ 
บาท  
-ปรับปรุงอาคารเพ่ือใชในการจัดนิทรรศการเผยแพรพระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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(๘)  ความพรอมของโครงการ 

 (๘.๑)  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
    ดําเนินการไดทันที  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ 
   หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันที 

 อยูในระหวางเตรียมการ  หมายถึง  ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว 
      แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี  หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตาง ๆ  หรือเตรียมการ 
      ขออนุญาตตามกฎหมาย 
  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
 

(๘.๒)  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
   มี  และสมบูรณ  (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  ................. 

มีแตยังไมสมบูรณ  (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  ............... 
  ไมมี 

(๘.๓)  ความพรอมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดําเนินการ 
   บุคลากรมีประสบการณ    ท้ังหมด  
        บางสวน  
        ไมมีประสบการณ 
 เครื่องมือดําเนินการ    มีความพรอมดําเนินการไดทันที 
        มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
        ไมมี  ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
        มีประสบการณปานกลาง 
        ไมมีประสบการณ 
 (๘.๔)  ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
   คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
 (๘.๕)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
    ตองทํารายงานการศึกษา 

๙. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ :มี
การทํางานรวมกันในพ้ืนท่ีท้ังในภาครัฐ เอกชน รวมท้ังประชาชน และเกษตรกร หนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการการ
ใหความชวยเหลือสนับสนุนองคความรูในดานตางๆ ในการขับเคลื่อนศูนยเรียนรู โดยมีคณะทํางานจากท่ีทําการ
ปกครองอําเภอหลังสวน กํากับดูแล ติดตาม และใหคําปรึกษาทําใหสามารถบริหารจัดการศูนยการเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอหลังสวนไดเกิดประโยชนตอชุมชน และมีความยั่งยืนตอไป 
 
(๑๐)  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :  ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานสังคม 
โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมหลัก ขยายผลศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ระดับอําเภอ 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900,000 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
 
2.งบลงทุน 
- คาครุภัณฑการเกษตร 
    - คาปรับปรุงอาคาร 
3. เงินอุดหนุน 
4..งบรายจายอ่ืน 
 

 
 

287,500 
100,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
ลําดับความสําคัญ 1.3 

ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสูชุมชนพ่ึงตนเอง  
วงเงิน ๒,๑๙1,๓๘๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ : สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นางคนึงนิตย ยมานันทตําแหนง พัฒนาการจังหวัดชุมพร โทรศัพท ๐๗๗-๖๓๐๖๓๗ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล        

(๑.๑) ท่ีมา : กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินงานโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ เพ่ือสงเสริม               
ใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต และเปนเปาหมายของการพัฒนา
หมูบาน โดยจัดกระบวนการเพ่ือใหประชาชนในหมูบาน ไดใชความรู ความเขาใจและประสบการณ ตลอดจน
นําแนวทาง  การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาหมูบาน เพ่ือใหเปนหมูบาน
ตนแบบท่ีมีความพรอมในการถายทอดความรู ประสบการณและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในหมูบาน และ
สามารถขยายผลไปสูพ้ืนท่ีหมูบานอ่ืนๆ ตอไปไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงไดดําเนินการในทุกอําเภอมาตั้งแตป พ.ศ. 
๒๕๕๒ การพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดังกลาวเปนการพัฒนาศักยภาพหมูบานตามเกณฑ       
๓ ระดับ คือ ๑) ระดับ “พออยู  พอกิน” เปนการพัฒนาใหเปนตนแบบในการใชชีวิตเพ่ือการพ่ึงตนเอง เนน
การทํากิน ทําใช ในครัวเรือน ลดรายจายเพ่ิมรายไดและสงเสริมใหมีการออม  ๒) ระดับ “อยูดี กินดี” เปนการ
พัฒนาใหเปนตนแบบในการบริหารจัดการพัฒนาหมูบานในรูปแบบกลุม  เพ่ือเพ่ิมรายไดและขยายโอกาสคนใน
ชุมชน และ ๓) ระดับ “ม่ังมี ศรีสุข” เปนการพัฒนาหมูบานใหเปนตนแบบการบริหารการพัฒนา ในรูปแบบ
องคกรเครือขาย เพ่ือใชศักยภาพ  ในการดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพและสงเสริม การจัดสวัสดิการใหกับคนในหมูบานชุมชน ประกอบกับสถานการณปจจุบันรัฐบาล
ใหความสําคัญในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาใหมเพ่ือการอยูรวมกันดวยสันติ  คือการมี
สัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ีซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาท่ีมุงสราง ปจจัยของการอยูรวมกันของประชาชนเพ่ือทําใหเกิด
ความรมเย็นเปนสุขและการเจริญเติบโต บนพ้ืนฐานของดุลยภาพการมีสัมมาชีพของประชาชน จึงหมายถึงการ
มีอาชีพท่ีไมเบียดเบียนตัวเองไมเบียดเบียนผูอ่ืนไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอมและมีรายจายนอยกวารายได
สัมมาชีพจึงเปนกระบวนการพัฒนา ท้ังเศรษฐกิจจิตใจสังคมสิ่งแวดลอมและศีลธรรมไปพรอมกันอยาง     
บูรณาการ ฉะนั้นหากประชาชนและหมูบานมีสัมมาชีพมากข้ึนเพียงใดเศรษฐกิจก็จะยิ่งดีข้ึนจิตใจดียิ่งข้ึนสังคม
ดียิ่งข้ึนสิ่งแวดลอมดียิ่งข้ึนและศีลธรรม ก็จะยิ่งดีข้ึนดวย 

(๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ: เพ่ือเปนการสนับสนุนสงเสริมใหหมูบานตางๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรท่ียังไม
ผานกระบวนการพัฒนาสงเสริมใหประชาชนในหมูบาน  ไดใชความรู  ความเขาใจและประสบการณ  ตลอดจนนํา
แนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาหมูบาน ไดรับโอกาสในการ              
จัดกระบวนการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาใหมท่ีมุงสรางสัมมาชีพตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามโครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสูชุมชนพ่ึงตนเอง 
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(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

 (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
๑. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบตามแนวทางการพัฒนาใหม               

“สัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี” สูชุมชนพ่ึงตนเอง  
๒. เพ่ือสงเสริมกระบวนการพัฒนาอยางบูรณาการดวยวิถีทางประชาธิปไตย ตามแนวทาง

ปรัชญา-เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความ “อยูเย็น เปนสุข”   
๓. เพ่ีอสรางงาน สรางอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ในหมูบานเปาหมายตาม

โครงการฯ 
 ๔. เพ่ือเชิดชูเกียรติหมูบานเปาหมายตามโครงการฯ 
 ๕. บันทึกความรู/องคความรูกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการฯ 

 (2.๒) สถานภาพของโครงการ 

       โครงการเดิม            โครงการใหม 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา         ดําเนินการปกติ 

 (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนป ๒๕๖๑ สิ้นสุดป ๒๕๖๑ 

(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ๘ อําเภอ ในจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย 

กิจกรรมท่ี ๑  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานฯ และผูนําชุมชนท่ีเปนแกนหลักในการ

ขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสูชุมชนพ่ึงตนเองจํานวน ๘๐ คน ประกอบดวย 

 ๑) หัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ    

   ๒) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ผูนําชุมชน    

   ๓) เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 

กิจกรรมท่ี ๒  พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสูชุมชนพ่ึงตนเอง โดย
ดําเนินการกระบวนการพัฒนาหมูบานเปาหมายอยางบูรณาการจํานวน ๒ หมูบาน/อําเภอ รวม ๑๖ หมูบาน 
จํานวน ๔๘๐ คน  

๑) ผูนําชุมชน  ผูนํากลุมองคกร  

   ๒) ประชาชนในหมูบานเปาหมายตามโครงการฯ 

กิจกรรมท่ี ๓  เชิดชูเกียรติหมูบานเปาหมายตามโครงการฯ โดยการคัดเลือกคณะทํางาน/

หมูบานเปาหมายในการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ๒ กิจกรรม ๖ รางวัล 

๑) คณะทํางานพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชพีตามโครงการฯ จํานวน ๓ รางวัล 

๒) หมูบานเปาหมายตามโครงกาพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพ 

จํานวน ๓รางวัล 

(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย 
-ผูนําชุมชน 
-หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
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-สวนราชการท่ีเก่ียวของ 
 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (๔.๑) เปาหมายโครงการ 

  ตัวช้ีวัด ๑. หมูบานใชแผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน 
๒. มีศูนยเรียนรูชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวทางสัมมาชีพสูชุมชนพ่ึงตนเอง  จํานวน ๑๖ แหง 
๓. มีผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) เพ่ิมข้ึนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง

สัมมาชีพสูชุมชนพ่ึงตนเอง อยางนอยจํานวน ๑๖ ผลิตภัณฑ 
๔. มีองคความรู/กระบวนการเรียนรูของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสูชุมชนพ่ึงตนเองอยางนอย จํานวน ๑๖ ความรู 
 (๔.๒) ผลผลิต 

   ๑. มีฐานเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา ๖ ฐานการเรียนรู 

๒. มีฐานเรียนรูตามแนวทางสัมมาชีพ 
๓. ศูนยเรียนรูมีการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือสรางสัมมาชีพในชุมชนอยาง

นอย ๑ ครั้ง/เดือน 

 (๔.๓) ผลลัพธ 
๑. มีรูปแบบกระบวนการเรียนรูการพัฒนาหมูบานตามแนวทางการพัฒนาใหม 

“สัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี”สูชุมชนพ่ึงตนเอง  
๒. มีหมูบานตนแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง

สัมมาชีพ สูชุมชนพ่ึงตนเอง จํานวน 16 หมูบาน 
๓. ประชาชนเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินชีวิตของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพ และมีสวนรวมในการจัดทํา/ปรับปรุงแผนชุมชนเพ่ือกําหนดอนาคตและทิศทางการ
พัฒนาหมูบาน 

 (๔.๔) ผลกระทบ 

เชิงบวก : ประชาชนเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินชีวิตของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพ และมีสวนรวมในการจัดทํา/ปรับปรุงแผนชุมชนเพ่ือ
กําหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาหมูบาน. มีรูปแบบกระบวนการเรียนรูการพัฒนา
หมูบานตามแนวทางการพัฒนาใหม “สัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี”สูชุมชนพ่ึงตนเอง  

เชิงลบ : ไมมี 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ีสําคัญ ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.

๖๐ 
ม.ค.-มี.ค.

๖๑ 
เม.ย.-มิ.ย.

๖๑ 
ก.ค.-ก.ย.๖๑ 

กิจกรรมท่ี ๑  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานฯ 
และผูนําชุมชนท่ีเปนแกนหลักในการ 
ขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
สัมมาชีพสูชุมชนพ่ึงตนเองงบประมาณท้ังสิ้น 
๒๘๒,๙๐๐.-บาท   

 /   
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กิจกรรมท่ี ๒  พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางสัมมาชีพสูชุมชนพ่ึงตนเอง 
งบประมาณท้ังสิ้น ๑,๒๒๒,๔๐๐.- บาท 

  /  

กิจกรรมท่ี ๓  เชิดชูเกียรติหมูบานเปาหมายตาม
โครงการฯงบประมาณท้ังสิ้น ๒๖๗,๔๘๐.-บาท   

   / 

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน       

  ดําเนินการเอง     จางเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน๒,๑๙1,๓๘๐     บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

     รวมท้ังส้ิน ๒,๑๙1,๓๘๐       

งบดําเนินงาน 1,951,38๐  
      - คาตอบแทน 102,960    
      - คาใชสอย 206,820  
      - คาวัสดุ 1,641,600  
      - คาสาธารณูปโภค -  
งบลงทุน -  
      - คาครุภัณฑ -  
      - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -  
งบเงินอุดหนุน 240,000  
งบรายจายอ่ืน -  
 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ   
อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแตอยู
ในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน:แนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

   มีและสมบูรณ 
   มีแตยังไมสมบูรณ 
 ไมมี 

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ   ท้ังหมด  บางสวนไมมีประสบการณ 
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๏เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
  มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

           ๏เทคนิคในการบริหารจัดการ  
  มีประสบการณสูง : บุคลากรมีความพรอมมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีประสบการณ 
ในการบริหารจัดการโครงการ คือ พัฒนาการจังหวัด/หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน/
นักวิชาการพัฒนาชุมชนผูรับผิดชอบงาน /นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุมงานยุทธศาสตร 
  มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 
(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม :ไมมีกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(๙) วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบํารุงรกัษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
๑) โครงการนี้จะมีความกาวหนาอยางตอเนื่องตองมีการติดตามใหความรูและสนับสนุนงบประมาณ

อยางตอเนื่อง และใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการดวยตนเอง 
๒) โครงการนี้จะคุมคา คุมประโยชน  ถาหากไดขยายผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 

(๑๐) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานสังคม 
โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมหลัก พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางสัมมาชีพสูชุมชนพ่ึงตนเอง 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

  
 
 
 
 

1,951,38๐ 
 

102,960 
 
 
 
 
 
 
 
 

206,820 
 
 
 
 
 
 
 

1,641,600 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
 
2. งบลงทุน 
3. เงินอุดหนุน 
4. งบรายจายอ่ืน 
 

 
 

240,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
ลําดับความสําคัญ 1.4 

ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ 
กิจกรรมหลัก: สรางความเขมแข็งของประชาชนตามแนวประชารัฐ  วงเงิน  500,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร และศูนยประสานภาคีเครือขายพัฒนาจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ :  นางคนึงนิตย  ยมานันท  ตําแหนง : พัฒนาการจังหวัดชุมพร 
  นายพิชิต      บุญรอด    ตําแหนง   หัวหนาสํานักงานจังหวัดชุมพร 
  นางเบญจา       รัตนมณี ตําแหนง   ประธานศูนยประสานภาคีเครือขายพัฒนาจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร   หมายเลขโทรศัพท  077-511330 
        สํานักงานจังหวัดชุมพรหมายเลขโทรศัพท ๐๗๗ – ๕๑๒๑๖๖ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : รัฐบาลประกาศนโยบายประชารัฐ ซ่ึงหมายถึงรัฐกับประชาชนเปนภาคีพัฒนาแกปญหา
ของประเทศ เปนการเปลี่ยนสัมพันธภาพจากแนวดิ่งท่ีรัฐเปนผูปกครองและประชาชนเปนผูถูกปกครอง มาเปน
ความสัมพันธในแนวราบ ประชารัฐเปนความรวมมือของ 5 ฝาย ไดแก  ภาครัฐ  ภาควิชาการ ภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ  ซ่ึงมีจุดแข็งแตกตางกัน อาทิ 1) ภาครัฐ มีความชอบทางกฎหมาย มี
งบประมาณ มีการกําหนดนโยบาย ในขณะท่ี 2) ภาคประชาชนและชุมชน เปนผูพัฒนาและรับผลของการ
พัฒนา รูความตองการของตนเอง มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของความเปนคน ถาไดรับการสงเสริมอยางเหมาะสม
จะเกิดเปนพลังพลเมืองท่ีต่ืนรู เปนหนวยทางสังคมพ้ืนฐาน เปนฐานของประเทศ ถาฐานของประเทศเขมแข็ง 
ประเทศก็จะม่ันคง 3) ภาคประชาสังคม เปนการรวมตัวกันทําประโยชนตอสวนรวม โดยไมมีอํานาจรัฐ ไม
แสวงหากําไร 4) ภาควิชาการ เปนองคกรทางการศึกษาและการวิจัยตางๆ ท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ 5) ภาค
ธุรกิจ ซ่ึงเปนภาคท่ีมีความเขมแข็งทางการจัดการท่ีดีกวาภาคอ่ืน ๆ ขางตนมีนอย 

(๑.๒)สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ :จังหวัดชุมพร ไดจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี เริ่มมีการสนอง

นโยบายทามกลางความไมเขาใจของหลายภาคสวน การรวมตัวของภาคสวนตาง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ    
ในสวนของภาครัฐ  ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม   มีขอจํากัดในการจัดการเชื่อมโยงไปสู
ความสําเร็จ โดยเฉพาะภาคประชาชน ดังนั้น จึงจําเปนตองสรางความเขาใจกับทุกกลุม ทุกองคกร ใหรูบทบาท
ของตนเองและการสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงหัวใจของความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน อยูท่ีการ
รวมตัว รวมคิด รวมทํา และมีการจัดการตนเอง เพ่ือใหเกิดเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมจากโครงสราง
อํานาจสูโครงสรางเครือขายของทุกภาคสวน 

ความเรงดวน : ตองเรงทําทันทีเพ่ือสรางเครือขายการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งตั้งแตระดับฐาน
รากเพ่ือสรางความยั่งยืนแกบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดชุมพร  ตามเจตนารมยของรัฐบาล 

 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ: 
๑. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโดยการเอาพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 
๒. เพ่ือสรางความเขมแข็งจากเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงสูเศรษฐกิจมหภาค 
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๓. เพ่ือลดความเลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมใหสังคม 
 

(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ1ปเริ่มตนป1 ตุลาคม 2561สิ้นสุดป30 กันยายน 2562 

(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ :ทุกอําเภอในจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ผูนําชุมชน  ประชาชน  และภาคประชาสังคม ในตําบล หมูบาน  ทุกอําเภอ  

จํานวน  200 คน 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : พอคาคนกลาง  กลุมสหกรณ 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด : ชุมชนมีความเขมแข็ง เศรษฐกิจฐานรากบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
(๔.๒) ผลผลิต : จังหวัดมีแผนพัฒนาองคกรแบบบูรณาการตั้งแตระดับชุมชนถึงจังหวัด 
(๔.3) ผลลัพธ : ชุมชนจัดการตนเองได  
(4.4) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : ประชาชนมีความอยูดีกินดี 
เชิงลบ :  ไมระบุ 

 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลง
ในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.61 ม.ค. – มี.ค. 62  เม.ย. – มิ.ย.62 ก.ค. – ก.ย.62 
1. สรางความรูความเขาใจ
แนวทางประชารัฐแกประชาชน
และภาคีเครือขายทุกภาคสวน 

√ √   

2. จัดระบบ จัดทําฐานขอมูล 
และเชื่อมรอยเครือขายภาค
ประชาสังคม 
 

 
 
 
 

√ 
 
 
 

  

3 .  ส ง เ ส ริ ม ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
ศั กยภาพชุ มชนและจั ด ทํ า
แผนพัฒนาองคกรแบบบูรณา
การและเชื่อมรอยเปนเครือขาย 
ตั้ งแต ระดับชุมชนถึงระ ดับ
จังหวัดและภูมิภาค 

√ √   
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กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.61 ม.ค. – มี.ค. 62  เม.ย. – มิ.ย.62 ก.ค. – ก.ย.62 
4. สงเสริมการจัดทําขอเสนอ
เชิ งนโยบายจากฐานรากสู
การบูรณาการภาครัฐ  ภาค
ทองถ่ิน 

√ √   

5.  จั ด เว ทีส มัชชาพล เ มือง 
(ประชารัฐ) ระดับตําบล อําเภอ 
และระดับจังหวัด 

 √ √  

 

(6) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง จางเหมา 

 
(๗) วงเงินของโครงการจํานวน 500,000 บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 500,000  
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

500,000 
79,200 

350,000 
70,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
(๙) ความพรอมของโครงการ 

(๙.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 

อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแตอยู
ในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
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(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
มีและสมบูรณสํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(๙.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
บุคลากรมีประสบการณ บุคลากรมีประสบการณ   ท้ังหมด บางสวน  ไมมีประสบการณ 
เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอม ดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

เทคนิคการบริหารจัดการ  
มีประสบการณสูง   
มีประสบการณปานกลาง 

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙.๖) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

 
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ

โครงการ : - 
 
(๑๑) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด :- 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานสังคม 
โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมหลัก สรางความเขมแข็งของประชาชนตาม
แนวประชารัฐ 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79,200 
 
 
 
 
 
 
 

 
350,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 2.1 
ช่ือโครงการ :โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร 
กิจกรรมหลัก :ชุมพรนครแหงการอาน    วงเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ :พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู 
หนวยดําเนินการ : สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นางอธิชา  รจนะ  ตําแหนง : ผูอํานวยการ  สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร                      
หมายเลขโทรศัพท  ๐๗๗-๕๙๖-๖๒๕ 
 
 (๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : การสรางวัฒนธรรมการอานในสังคมไทย เปนเรื่องท่ีพยายามกันมายาวนาน ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตางพยายามไปใหถึงจุดนั้น โดยเฉพาะกับบรรดาคนรุนใหมและคนหนุมสาวท่ี
จะเติบโตข้ึนมา เพราะการอานหนังสือเปนการปูพ้ืนฐานความเปนพลเมืองท่ีพึงประสงค ซ่ึงมีสวนท้ังทางตรง
และทางออมในการกําหนดทิศทางของสังคมอนาคตการอานยังกอเกิดตอการวางรากฐานของการคิด การ
วิเคราะห การสรางจินตนาการ รวมถึงการรูจักเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน บมเพาะความเก้ือกูลในวัยเติบโต เปน
เครื่องมือท่ีสรางสัมพันธภาพ ความอบอุนแกครอบครัวทําใหครอบครัวเขมแข็ง และยังทําใหเกิดความสัมพันธ
อันดีของคนในชุมชน รวมถึงเกิดระบบสุขภาวะในชุมชนนิยามของวัฒนธรรมการอานก็คือ พฤติกรรมการอาน
อยางตอเนื่อง จนเปนนิสัยของบุคคลในทุกพ้ืนท่ีของวิถีการดําเนินชีวิตโดยผูอานรูสึกเห็นคุณคาและเห็น
ประโยชนจากการอาน จนเกิดการสงเสริม สนับสนุนการอานไปสูผู อ่ืน รัฐบาลจึงไดมีความพยายามอยาง
ตอเนื่องและจริงจังในการท่ีจะสรางวัฒนธรรมการอานใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืนในสังคมไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ 
ประกาศให“การอานเปนวาระแหงชาติ” ในป 2552 และวางแผนระยะยาวถึงป 2562 เปน 1 ทศวรรษ ใน
การสรางวัฒนธรรมการอานใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมอีกท้ังยังประกาศให วันท่ี ๒ เมษายน ของทุกปเปน 
“วันรักการอาน” ซ่ึงเปนวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจาฟา
นักอาน” ของปวงชนชาวไทย และกําหนดใหป ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ เปนทศวรรษแหงการอานอีกดวย ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการ ไดตอบรับนโยบายโดยการจัดการศึกษาใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและ
เทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
         สภาพปญหา/ความตองการ : แมในระยะท่ีผานมาไมมีการสํารวจและจัดทําสถิติการอานของ

คนไทยในภาพรวมของประเทศเลย แตจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2548 ท่ีแพรหลาย
พบวาประเทศไทยมีผูท่ีไมอานหนังสือถึง 22.4 ลานคนหรือเกือบ 40% ของประชากรท้ังประเทศ ดวยเหตุผล
วาชอบดูโทรทัศน หรือฟงวิทยุมากกวา ขณะท่ีเด็กท่ีมีอายุ 10-14 ป กวา 60% ใหเหตุผลในการไมอาน
หนังสือวา เพราะไมชอบ และไมสนใจ และในปจจุบัน ไอซีทีไดมีความสําคัญและเขามามีบทบาทจนแทบเปน
สวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตคนในสังคมสวนใหญ  สงผลใหภาพการอานลดนอยลงไปโดยปริยายจนแทบ
กลายเปนปญหาท่ีแกไขเรงดวนจากการเปรียบเทียบสถิติการอานหนังสือของคนไทยท่ีมีคาเฉลี่ยเพียงปละ 2 
เลม  เปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบานอยางสิงคโปร ท่ีมีสถิติการอานหนังสือปละ 40-50 เลม และเวียดนาม
ซ่ึงเปนประเทศท่ีข้ึนชื่อวาพัฒนาทีหลังประเทศเราแตกลับมีสถิติการอานหนังสือถึงปละ 60 เลม ขอมูล
ดังกลาวดังกลาวสะทอนภาพท่ีชัดเจนวา การอานหนังสือของคนไทยกําลังกาวเขาสูภาวะวิกฤติอยาง

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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แทจริง  การเดินหนาผลักดันใหการอานหนังสือเปน วาระแหงชาติ ของรัฐบาล ถึงแมเปนอีกแนวทางท่ีสําคัญ
ในการสงเสริมภาวะ การอานคนไทยโดยมี สํานักงาน กศน. เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก แตการดําเนินการก็
อยูในระยะสรางทางเดินท่ียังไมเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน หากมองตามสภาพจริง การสงเสริมการอานเปน
เรื่องของการดําเนินการท่ีตองอาศัยการเขาไปโนมนาวใหตัวบุคคลเกิดความฝกใฝใครรูเสียกอน จนกระท่ัง
แทรกซึมเปนวัฒนธรรมในตัวบุคคล  ขยายมาสูสังคมท่ีกวางข้ึนจนถึงระดับชาติ  ฉะนั้นการดําเนินการจึงตอง
อาศัยหลายๆฝายรวมมือกันผลักดัน เชน การปลูกฝงใหมีในตัวบุคคลตั้งแตเริ่มแรกของชีวิต ผูท่ีตองรับผิดชอบ
เปนตัวต้ังตัวตีคือสถาบันครอบครัว โรงเรียน แหลงเรียนรู ชุมชน ฯลฯ  นั่นยอมหมายถึงวาตองสรางการ
วัฒนธรรมการอานใหกับสถาบันดังกลาวดวย ท้ังนี้ ในการสงเสริมการอานท่ีกลาวมาอาจแกปญหาไดถึงอนาคต 
แตเราตองไมลืมปญหากับกลุมเปาหมายในปจจุบัน นั่นคือกลุมชนระดับรากหญาหรือประชาชนท่ัวไปท่ีตองหา
เชากินคํ่า  หรือกลุมท่ีเกินวัยจะไปเริ่มตนปลูกฝงแบบเด็กๆ โดยไมลืมวาแทจริงแลวหากมีสื่อการอานท่ีเพียงพอ 
หยิบจับหาไดงายนาสนใจ  เปนไปตามความตองการท่ีอยากรูตามวิถีชีวิต สามารถนําไปใชไดจริง  การอานยอม
เกิดข้ึนไดทันที 

ความเรงดวน : สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการ
ใหบริการประชาชนไดเรียนรูอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต โดยเล็งเห็นวากิจกรรมสงเสริมการอานเปนเครื่องมือ
สําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูและพัฒนาสติปญญาของประชนชน การสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชน ประชาชน มีนิสัยรักการอานและใฝเรียนรูตลอดชีวิต จําเปนอยางยิ่งทีจะตองชวยกันสงเสริมการอาน
ใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม สังคมใดท่ีมีการอานนอย เม่ือเกิดเรื่องท่ีซับซอน ก็จะไมสามารถเขาใจได เม่ือไม
เขาใจก็จะไมสามารถเผชิญกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแกไมได ทําใหสังคมติดขัด และเกิดวิกฤตข้ึนเรื่อยๆ จึงมี
ความจําเปนเรงดวน ท่ีตองเรงสรางวัฒนธรรมการอานใหเกิดข้ึนโดยความรวมมือของทุกภาคสวนท้ังหนวยงาน
ภาครัฐ ทองถ่ิน เอกชน และภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการผลักดันใหจังหวัดชุมพรเปน “นครแหง
การอาน”  จึงไดจัดทํา โครงการชุมพรนครแหงการอาน ข้ึน 

 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ: 
-เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและสรางกลไกในระดับตางๆในการขับเคลื่อนใหชุมพรเปน 

 “นครแหงการอาน”  
- เพ่ือสงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการอานใหเกิดข้ึนในชุมชนและ

สงเสริมใหประชาชนมีนิสัยรักการอานใฝเรียนใฝรู 
- เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอานในชุมชนไดมีสวนรวมดําเนินการ

สงเสริมการอานในชุมชน 
  (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิมโครงการใหม 
  (๒.๓) ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา    ดําเนินการปกติ 
  (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ปเริ่มตนป ๒๕๖๑สิ้นสุดป ๒๕๖๓ 

 (๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ  : 
- หองสมุดประชาชน   จํานวน  ๘ แหง 
 - กศน.ตําบล            จํานวน ๗๐ แหง        
- บาน /วดั /โรงเรียน /อบต/ท่ีทําการกํานัน ผูใหญบาน/สถานท่ีราชการ/สถานประกอบการ 
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(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
หนวย
นับ 

 
ป๒๕๖๑ 

แผน 
(ผล)* 

 
ป๒๕๖๒ 

แผน 

 
ป ๒๕๖๓ 

แผน 
 

 
ป๒๕๖๔ 

แผน 
 

 
ป๒๕๖๕ 

แผน 
 

- รอยละของกศน.
อําเภอมีการMOU การ
ดําเนินงานรวมกับ
เครือขาย 
- จํานวนแหลงการอานท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน 
-รอยละของผูรับบริการ
ท่ีมีความพึงพอใจตอการ
เขารวมกิจกรรมสงเสริม
การอานในระดับดีข้ึนไป 
- รอยละของอาสาสมัคร
สงเสริมการอานท่ีผาน
การอบรม ไดมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานในชุมชน 

แหง 
 
 
 

แหง 
 

คน 
 
 
 

คน 

รอยละ 
๘๐ 

 
 

๓๕๐ 
 

รอยละ 
๘๐ 

 
 

รอยละ 
๘๐ 

    

 * ผลการดําเนินในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม๒๕๖๐ – กันยายน๒๕๖๑) 
 

(๔.๑) ผลผลิต    
                  รอยละ  ๘๐ ของ  กศน.อําเภอมีการทําMOU การดําเนินงานรวมกับเครือขาย ประชาชนมี
ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานในระดับดีข้ึนไป  อาสาสมัครสงเสริมการอานท่ีผานการ
อบรม ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในชุมชน 

(๔.๓) ผลลัพธ 
-ประชาชนในชุมชน เกิดความสนใจ ใฝรู และใชเวลาวางในการอานหนังสือเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ัง

การนําเอาความรูท่ีไดจากการอานหนังสือไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง 
        -ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีกิจกรรมสงเสริมการอานท่ีหลายหลาย มีสื่อการอาน

ใหบริการเพียงพอตอความตองการของชุมชน มีการดําเนินการสงเสริมการอานอยางสมํ่าเสมอ และเครือขายใน
ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
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(๔.๔) ผลกระทบ 
เชิงบวก :การอานจะทําใหคนเปนพลเมืองท่ีต่ืนรู ซ่ึงสามารถชวยกันคลี่คลายปญหา และรวม

สรางสังคมสุขภาวะไดตั้งแตระดับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสงัคม 
เชิงลบ : ไมมี 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัดเสนอขอ และทําเครื่องหมาย 
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
 ต.ค.–ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 
1. จัดทํา MOU ระหวาง กศน. กับบาน /
วัด /โรงเรียน /อบต/ท่ีทําการกํานัน-
ผูใหญบาน/สวนราชการ/สถานประกอบการ  
แตงตั้งคณะกรรมการ และจัดทําแผน
ดําเนินการขับเคลื่อน “ชุมพรนครแหงการ
อาน” 
2. รณรงคประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรม
คาราวาน กศน.สงเสริมการอานเคลื่อนท่ีสู
ตําบล 
3. อบรมอาสาสมัครสงเสริมการอานใน
ชุมชน 
4 .  จั ด กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม ก า ร อ า น ท่ี
หลากหลายในชุมชนโดยการมีสวนรวมของ
อาสาสมัครสงเสริมการอานชุมชน และ
คัดเลือกชุมชนรักการอานตนแบบ 
5.พัฒนาและขยายแหลงการอาน ไดแก 
หองสมุดประชาชน, กศน.ตําบล,บาน
หนังสือชุมชน,มุมหนังสือในสถานท่ีราชการ,
มุมหนังสือในสถานประกอบการ 
6.ติดตามผล และสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง   จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ   ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๓ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒๕๖๔ 
๒๕๖๕ 

   

รวมท้ังส้ิน    

 
 

วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย  
           

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๔๓,๒๐๐ 

803,28๐ 
๑,153,52๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 
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(๘.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม (ไมมี) 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : จัดระบบการบริหารจัดการสงเสริมการอาน โดยมีหองสมุดประชาชนเปนศูนยกลางในการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมการอานระดับอําเภอกศน.ตําบลเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมการอาน
ระดับชุมชนและอาสาสมัครสงเสริมการอานเปนกลไกสําคัญระดับหมูบาน รวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
อยางตอเนื่อง 
 
 (๑๐) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ

สํานักงบประมาณ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 25๖๐ 
(ถามี) 

ป 25๖๑  

จังหวัด/กลุมจังหวัดชุมพร    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ......................... 
โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพคนชุมพรกิจกรรมหลัก ชุมพรนคร
แหงการอาน 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
 
 
 
 
 
 

  
2,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓,๒๐๐ 
 
 
 
 
 
  112,000 
 
 

691,28๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 1  จัดทํา mouระหวาง กศน.กับ
บาน/วัน/โรงเรียน 
-  คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ  8  คน  x  3  
ชม.x  600  บาท เปนเงิน  14,400  บาท  
กิจกรรมท่ี  3  อบรมอาสาสมัครสงเสริมการ
อาน 
-  คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ  8  คน  x  6  
ชม.x  600  บาท เปนเงิน  28,800  บาท  
 
กิจกรรมท่ี  5  พัฒนาและขยายแหลงการ
อาน 
-  คาซอมแซมแหลงการอานในชุมชน  
จํานวน  70  แหงๆละ  1,600  บาท  เปน
เงิน 112,000  บาท 
กิจกรรมท่ี 1  จัดทํา mouระหวาง กศน.กับ
บาน/วัน/โรงเรียน 
-  คาอาหาร  148  คนๆละ  120  บาท  
จํานวน  1  ม้ือ  เปนเงิน  17,760  บาท 
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-  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม148  คนๆละ  
35  บาท  จํานวน  2  ม้ือ  เปนเงิน   
   10,360  บาท 
กิจกรรมท่ี  2  รณรงคประชาสัมพันธและจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่นอท่ีสูชุมชน 
(3 วัน) 
-  คางเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัคร  จํานวน  148  
คน x 300 บาท x 3 วัน  เปนเงิน   
    133,200  บาท 
-  คาอาหารวาง  จํานวน  148  คน x 35  
บาท x  6  ม้ือ  เปนเงิน  31,080  บาท 
-  คาอาหาร  จํานวน  148  คน x 120  
บาท x  3  ม้ือ  เปนเงิน  53,280  บาท 
-  คาจางเหมาบริการรถ  8  คัน วันละ  
1,000  บาท  x 3 วัน  เปนเงิน  24,000  
บาท 
-  คาเชาเครื่องเสียง  8 ชุด x 1,000 บาท x  
3  วัน  เปนเงิน  24,000  บาท     
กิจกรรมท่ี 3 อบรมอาสาสมัครสงเสริมการ
อาน 
-  คาอาหาร  จํานวน  150 คน x 120  
บาท x  2  ม้ือ  เปนเงิน  36,000  บาท 
-  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน  150 
คน x 35  บาท x  4  ม้ือ  เปนเงิน      
   21,000  บาท 
กิจกรรมท่ี  4  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
-  คาอาหาร  จํานวน  148 คน x 120  
บาท x  2  ม้ือ  เปนเงิน  35,520  บาท 
-  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน  148 
คน x 35  บาท x  4  ม้ือ  เปนเงิน      
   20,720  บาท 
กิจกรรมท่ี  5  พัฒนาและขยายแหลงการ
อาน 
-  คาอาหาร  จํานวน  148 คน x 120  
บาท x  2  ม้ือ  เปนเงิน  35,520  บาท 
 -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน  
148 คน x 35  บาท x  4  ม้ือ  เปนเงิน      
   20,720  บาท 
 



333 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
 
 
 
 
 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
 
 
 
 
 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,900 
 
 
 
 
 

50,600 
 
 
 
 
 
 

88,200 
 

กิจกรรมท่ี  6  ติดตามผลและสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
-  คาอาหาร  จํานวน  148 คน x 120  
บาท x  1  ม้ือ  เปนเงิน  17,760  บาท 
 -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน  
148 คน x 35  บาท x  2  ม้ือ  เปนเงิน      
   10,360  บาท 
 
 
กิจกรรมท่ี  6  ติดตามผลและสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
-  แบบบันทึกและแบบติดตามผล  จํานวน  
148  เลมๆละ  50  บาท   
   เปนเงิน  10,900บาท 
 
กิจกรรมท่ี  2  รณรงคประชาสัมพันธและจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่นอท่ีสูชุมชน 
(3 วัน) 
-  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  70  ตําบลๆละ  300 
บาท  เปนเงิน  21,000  บาท 
 
 
กิจกรรมท่ี  2  รณรงคประชาสัมพันธและจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่นอท่ีสูชุมชน 
(3 วัน) 
-  คาปายไวนิลเผยแพร  ขนาด  1.5 x 3  
เมตร  ราคา  900  บาท  จํานวน  8  ผืน   
   เปนเงิน  7,200  บาท 
-  คาไวนิล  ขนาด 1 x 1  เมตร  ราคา  
800  บาท  จํานวน  70  ผนื   
   เปนเงิน  56,000  บาท 
-  คาแผนพับเสริมการอาน 50,000 แผนๆ
ละ 0.50 สตางค  เปนเงิน  25,000  บาท 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 25๖๐ 
(ถามี) 

ป 25๖๑  

(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 
  (12) วัสดุเครื่องแตงกาย 
  (13) วัสดุอาหาร 
  (14) วัสดุการเกษตร 
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
2.1 คาไฟฟา 
2.2 คาน้ําประปา 
2.3 คาบริการโทรศัพท 
2.4 คาบริการไปรษณีย 
2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
  (1.1) ครุภัณฑสํานักงาน 
         (ระบุรายการ) 
  (1.2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
         (ระบุรายการ) 
  (1.3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.4) ครุภัณฑงานบานงานครัว 
         (ระบุรายการ) 
  (1.5) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.6) ครุภัณฑกอสราง 
         (ระบุรายการ) 
  (1.7) ครุภัณฑการเกษตร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.8) ครุภัณฑการศึกษา 
         (ระบุรายการ) 
  (1.9) ครุภณัฑการแพทย 
         (ระบุรายการ) 
  (1.10) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
          (ระบุรายการ) 

 1,003,820 กิจกรรมท่ี  5  พัฒนาและขยายแหลงการ
อาน 
-  คาหนังสือ  วารสาร  และตํารา  จํานวน  
80  แหลงเรียนรู  แหงละ  12,500  บาท 
   เปนเงิน  1,000,000  บาท 
-  คาแผนพับรายการหนังสือ  7,640  ใบๆ
ละ 0.50  บาท  เปนเงิน  3,820  บาท 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
ลําดับความสําคัญ 2.2 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร 
กิจกรรมหลัก : เยาวชนรักบานเกิดวงเงิน๑,๖๖๘,๔๐๐ บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ :พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู 
หนวยดําเนินการ : สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นางอธิชา  รจนะ ตําแหนง ผูอํานวยการ  สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร                      
หมายเลขโทรศัพท  ๐๗๗-๕๙๖-๖๒๕ 
 
 (๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ชนชาติไทยมีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณและอัตลักษณของตนเองซ่ึงไดสืบทอดตอเนื่องกัน
มาจากบรรพบุรุษโดยลําดับหากวัฒนธรรมประเพณีนั้นเปนของดีอยูแลวก็รักษาไวเปนวัฒนธรรมประจําชาติซ่ึง
ประเพณีนั้นยอมมีสวนสะทอนถึงคานิยมแนวคิดความเชื่อศรัทธาท่ียังคงอยูหรือเปลี่ยนแปลงไปของผูคนในแต
ละยุคสมัยไดเปนอยางดีซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีแตละทองถ่ินนั้นอาจแตกตางกันไปหรือคลายคลึงกันก็ไดแตจาก
สภาพปจจุบันการขับเคลื่อนการตามวัฒนธรรมตะวันตกตามกระแสพัฒนายุคไรพรมแดนในดานการพัฒนายุค
ไรพรมแดนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกับเศรษฐกิจกระแสหลัก ทําใหเกิดแรงปะทะระหวางวัฒนธรรม
ตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก ซ่ึงออนไหวและเปราะบางอยูแลวเปนเสมือนการรุกรานทางดานวัฒนธรรม
ซ่ึงไมตางจากการรุกรานดานอ่ืนๆอันมีผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิต การรุกรานดานวัฒนธรรมดังกลาว ทํา
ใหเกิดการสูญเสียทางดานวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีอันดีงามของสังคมไทย 
       (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

             สภาพปญหา / ความตองการ : ในปจจุบันวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ไดถูกละเลย
และมีการถายทอดไปสูคนรุนใหมนอย เชน การแตงกาย ภาษาพูด รวมท้ังประเพณีและวิถีชีวิตท่ีดีงาม 
ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน วัฒนธรรมไดมีการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยูตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีความแตกตางหลากหลาย
กันในพ้ืนท่ี ไมไดรับการสืบสานและอนุรักษฟนฟูรวมถึงการพัฒนาตอยอดใหเกิดคุณคาทางสังคมและจิตใจ ทํา
ใหเยาวชนขาดจิตสํานึกรักบานเกิด และคุณคาทางมรดกวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ลดนอยไปจนแทบ
จะสูญหาย  

       ความเรงดวน : สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมวิถีชีวิตท่ี
เกิดข้ึนจากการสั่งสมองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงในแตละทองถ่ินมีลักษณะโดดเดนท่ีแตกตางกันไป
ตามสภาพพ้ืนท่ี ในแตละพ้ืนท่ีมีภูมิปญญาหลากหลาย ควรท่ีจะไดรับการถายทอดเยาวชนรุนหลังสืบไป การ
ปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด และการอนุรักษเปนหนทางหนึ่งท่ีสําคัญ ในการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ทองถ่ินของชุมชนใหดํารงอยูในทองถ่ิน 

 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

    (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
       -เพ่ือใหเยาวชนในทองถ่ินไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของ 
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ประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึก
รักบานเกิด และรวมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินสืบไป 
             -เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหไดรับการเผยแพรอยางกวางขวาง เพ่ือ
การถายทอดความรูสูคนรุนหลัง 
 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม  โครงการใหม 
 (๒.๓) ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา    ดําเนินการปกติ 
 (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ปเริ่มตนป พ.ศ. ๒๕๖๑  สิ้นสุดป พ.ศ.๒๕๖๑ 

(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ:ทุกตําบล และทุกอําเภอในจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย :นักศึกษา กศน. 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :ประชาชนในชุมชน 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
หนวย
นับ 

 
ป๒๕๖๑ 

แผน 
(ผล)* 

 
ป๒๕๖๒ 

แผน 

 
ป ๒๕๖๓ 

แผน 
 

 
ป๒๕๖๔ 

แผน 
 

 
ป๒๕๖๕ 

แผน 
 

- รอยละของผูผานการอบรม 
มีความรู ความเขาใจ และรู
คุณคาวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ินของ
ตนเอง 
-จํานวนแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการ
เผยแพรเพ่ือการถายทอด
ความรูสูคนรุนหลัง 

คน 
 
 
 
 

แหง 

รอยละ 
๘๐ 

 
 
 

๗๐ 
 

    

 * ผลการดําเนินในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม๒๕๖๐ – กันยายน๒๕๖๑) 
 
 (๔.๒) ผลผลิต  รอยละ  ๘๐  ของผูผานการอบรมมีความรูความเขาใจ  และรูคุณคาวัฒนธรรม
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง  มีแหลงเรียนรู  ๗๐  แหง 

(๔.๓) ผลลัพธ 
- เยาวชนในทองถ่ินเห็นความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน  

ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน เกิดความภาคภูมิใจ มีจิตสํานึกรักบานเกิด   และรวมกัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินสืบไป 
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- ชุมชนมีแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการเผยแพรอยางกวางขวาง เพ่ือการ
ถายทอดความรูสูคนรุนหลัง 

(๔.๔) ผลกระทบ 
       เชิงบวก :ชุมชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน และความเชื่อท่ี

สอดคลองทรัพยากรทางธรรมชาติ เกิดแนวคิดอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน นําไปสูการนํา
องคความรูไปใชในการพัฒนาอาชีพ หรือการบูรณาการดานสุขภาพของชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนตอไป 

       เชิงลบ : ไมมี 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัดเสนอขอ และทําเครื่องหมาย 

ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
 ต.ค.–ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 
1. ดําเนินการฝกอบรมและฝกปฏิบัติงาน
ภูมิปญญาทองถ่ิน ในหัวขอดังนี ้
           - ความหมายและขอบขายของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
           - การศึกษาวิถีชีวิตไทยบนรากฐาน
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
           - การเสริมสรางคานิยมไทยและ
การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 
           - การประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน
ในชีวิตประจําวัน 
           - การฝกปฏิบัติงานภูมิปญญา
ทองถ่ินดานตางๆจากวิทยากร 
2. สํารวจแหลงเรียนรูภูมิปญญาในชุมชน  
ท้ังจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือเปนขอมูลเผยแพร พรอมท้ัง
สงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินใหนักศึกษาไดไปเรียนรูอยางเต็มท่ี    
3. พัฒนาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
ตนแบบ ตําบลละ ๑ แหง 
 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน        ดําเนินการเอง     จางเหมา 
 
 



338 
 

(๗) วงเงินของโครงการ   (หนวย :บาท) 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๓ 

๑,๖๖๘,๔๐๐  ๑,๖๖๘,๔๐๐ 

๒๕๖๔ 
๒๕๖๕ 

   

รวมท้ังส้ิน    

 
วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย  

           

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ๑,๖๖๘,๔๐๐  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
 

๘๖,๔๐๐ 
1,540,๐๐๐ 

๔2,๐๐๐ 

 

 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
ไมมี 



339 
 

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : - 
 
(๑๐) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ

สํานักงบประมาณ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 25๖๐ 
(ถามี) 

ป 25๖๑  

จังหวัด/กลุมจังหวัดชุมพร    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ......................... 
โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพสูสังคมแหง   
             การเรียนรู 
กิจกรรมหลัก เยาวชนรักบานเกิด 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
 
 
 

 1,668,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๖,๔๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๕๖,๐๐๐   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี  1  อบรมและฝกปฏิบัติงานใหกับ
เด็กเยาวชนในเรื่องราวของภูมิปญญาทองถ่ิน 
จํานวน  4  รุนๆละ  80  คน  (จํานวน  3  
วัน  2  คืน  )เปนเงิน ๘๖,๔๐๐บาท 
 -  คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน  4  คน 
x 12  ชม. X  1,200  บาท  เปนเงิน 
   57,600  บาท 
-  คาวิทยากรกระบวนการ  1  คน  x  24  
ชม.  X  1,200  บาท  เปนเงิน   
    28,800  บาท 
 
กิจกรรมท่ี  1  อบรมและฝกปฏิบัติงานใหกับ
เด็กเยาวชนในเรื่องราวของภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  คาท่ีพัก  4  รุนๆละ  2,000  บาท  เปน
เงิน  8,000  บาท 
-  คาพาหนะเหมาจาย  320 x  150  บาท  
เปนเงิน  48,000 บาท 
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  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 

1,301,600 
 
 

182,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี  3  คาซอมแซมสิ่งกอสรางแหลง
เรียนรู  80  แหลงๆละ 
 
กิจกรรมท่ี  1  อบรมและฝกปฏิบัติงานใหกับ
เด็กเยาวชนในเรื่องราวของภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  คาอาหารเท่ียง  320 x  120   x  3  
เปนเงิน  115,200  บาท 
-  คาอาหารวาง    320 x  35   x  6  เปน
เงิน  67,200  บาท 
 
กิจกรรมท่ี  1  อบรมและฝกปฏิบัติงานใหกับ
เด็กเยาวชนในเรื่องราวของภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  คาสมุดบันทึก  จํานวน  12  โหลๆละ  
300  บาท  เปนเงิน  3,600  บาท 
-  ปากกา  จํานวน  12  โหลๆละ  120  
บาท เปนเงิน 1,440  บาท 
-  กระเปาเอกสาร  12  โหลๆละ  480  
บาท เปนเงิน 5,760  บาท 
-  กระดาษถายเอกสาร  ลังๆละ  600  บาท  
เปนเงิน  1,200  บาท 
-  กระดาษโปสเตอรสี  7  แผนๆละ  50  
บาท  เปนเงิน  350  บาท 
-  เชือกขาว-แดง  12  มวนๆละ  30  บาท  
เปนเงิน  360  บาท 
-  แล็คซีน  10  มวนๆละ  30  บาท  เปน
เงิน  300  บาท 
-  กระดาษบรูฟ  45  แผน ๆละ  3  บาท 
เปนเงิน 135  บาท 
-  ปากกาเคมี  21  ดามๆละ  25  บาท  
เปนเงิน  525  บาท 
-  การดาษกาวยน  7  มวนๆละ  30  บาท  
เปนเงิน  270  บาท 
-  กรรไกร  7  อัน  ๆละ  80  บาท  เปน
เงิน  560  บาท 
-  กระดาษการดสี  3  หอๆละ  120  บาท  
เปนเงิน  360  บาท 
-  ผาสามเหลี่ยม  140  ผืนๆละ  30  บาท  
เปนเงิน  4,200  บาท 
-  กระดาษวุฒิบัตร  4  หอๆละ  250  บาท  
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๒๐,000 

 
 
 
 

 
 
 

16,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนเงิน  1,000  บาท 
กิจกรรมท่ี  1  อบรมและฝกปฏิบัติงานใหกับ
เด็กเยาวชนในเรื่องราวของภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  คาไวนิล  4  แผนๆละ  1,500  บาท 
 
 
 
กิจกรรมท่ี  ๒สํารวจแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ในชุมชนท้ังจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู 
-  คาสมุดคูมือฝกปฏิบัติงาน  320 x  50  
เปนเงิน  16,000 บาท   
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
ลําดับความสําคัญ 2.3 

ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร 
กิจกรรมหลัก: พัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารจากสถานศึกษาสูชุมชน (Chumphon Speak up Project 2017) 
วงเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด: การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีความม่ันคง ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู 
หนวยดําเนินการ: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑, ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 

ผูรับผิดชอบ: นายสดใส กาพยกลอน  ตําแหนง  : ศึกษานิเทศก สพป. ชพ. ๑ 

สถานท่ีติดตอ: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑หมายเลขโทรศัพท 0966344879 

 

(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.1) ท่ีมา: จากมติของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลภายใตการนําของทาน พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ไดสั่งการเรงดวนใหกระทรวงศึกษาธิการ ไดยกระดับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร โดย

กําหนดใหภายใน 3 ป คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารได โดยรัฐบาลไดดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

Echo English, Echo Hybridและ Eng24 เพ่ือเปนสื่อใหนักเรียน และประชาชนท่ัวไปไดศึกษา โดยสามารถ

ลงทะเบียนเรียนออนไลนไดโดยไมมีคาใชจาย สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ: ในปจจุบันการใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดทวีความจําเปนมากข้ึน ในยุคท่ีมีการ

ติดตอสื่อสารอยางไรพรมแดน และการรวมตัวกันของกลุมประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน ซ่ึงไดตกลงใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร แตนักเรียน และประชาชนคนไทยยังคงมีปญหาในการใช

ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวัน จึงนับเปนความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองเรงรัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สื่อสาร ใหกับนักเรียน และประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายในจังหวัดชุมพร ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีกําลังมี

การเจริญเติบโตดานธุรกิจ และอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เปนเปาหมายในการเดินทางของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติ จึงตองเตรียมพรอมใหประชาชนทุกภาคสวนไดฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  

โดยสรางเครือขายการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ “บวร” (วัด บาน โรงเรียน) เปนการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารจากสถานศึกษาสูชุมชน ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมอยางเต็มท่ี 

 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  

1) เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารใหกับ ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูสนใจในชุมชน 

2) เพ่ือสรางเครือขายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารจากสถานศึกษาสูชุมชนแบบยั่งยืน  

ตามแนวพระราชดําริ “บวร” วัด – บาน – โรงเรียน 

3) เพ่ือสรางสถิติใหชุมพรเปน “จังหวัดท่ีมีคนพูดภาษาอังกฤษสื่อสารไดมากท่ีสุดในประเทศ” 

 (2.2) สถานภาพของโครงการ 
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    โครงการเดิม   โครงการใหม 

 

 (2.3) ประเภทของโครงการ 

    โครงการพัฒนา  ดําเนินการปกติ 

 (2.4) ระยะเวลาดําเนินการ  3 ป เริ่มตนป 2560สิ้นสุดป 2563 

 (2.5) สถานท่ีดําเนินการ  ทุกโรงเรียน และทุกวัด หรือศาสนสถาน เชน คริสตจักร หรือ มัสยิด ท่ีเขา

รวมโครงการในจังหวัดชุมพร 

 

(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย 

 1) ครูในโรงเรยีนระดับประถม และมัธยมศึกษา รวมพัฒนาเพ่ือเปนวิทยากรแกนนํา 

(Master Trainers) จํานวน 100 คน  

๒) วิทยากรเครือขายขยายผลสูชุมชน (ผูปกครอง นักศึกษา พระภิกษุสงฆ ผูสนใจท่ัวไป) 

จํานวน 1,000 คน 

  ๓) นักเรียนและประชาชนท่ีไดรับการฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารระดับพ้ืนฐาน 

จํานวน 20 ชัว่โมง รอยละ 50 ของประชาชนจังหวัดชุมพร ภายใน 3 ป รวมจํานวน 25๒,500 คน 

 
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เปาหมายโครงการ 

  ๑) ตัวชี้วัด จํานวนของประชาชนท่ีไดรับการฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาระดับพ้ืนฐาน 

จํานวน 20 ชัว่โมง ไมต่ํากวา รอยละ 50 ของประชาชนท่ัวจังหวัดชุมพร ภายใน 3 ป 

  ๒) ตัวชี้วัด จํานวนวิทยากรแกนนํา และวิทยากรเครือขาย ท่ีไดรับการพัฒนาผานการทดสอบ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานอางอิงCEFR ในระดับไมต่ํากวา A2 

(4.2) ผลผลิต  ประชาชนท่ีไดรับการฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารระดับพ้ืนฐาน จํานวน 20 

ชั่วโมง รอยละ 50 ของประชาชนจังหวัดชุมพร ภายใน 3 ป รวมจํานวน 25๒,500 คน 

(4.3) ผลลัพธ: จังหวัดชุมพร เปนจังหวัดท่ีมีประชากรท่ีพูดภาษาอังกฤษสื่อสารไดมากท่ีสุดใน

ประเทศไทย 

(4.4) ผลกระทบ:โครงการนี้สงผลกระทบตอหลายวงการ จากภาคหนวยงานราชการ สถานศึกษาสู

ชุมชนอยางท่ัวถึง โดยสงผลกระทบ ดังนี้ 

เชิงบวก  :การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเขมแข็ง ครูประจําการไดรับการพัฒนาใหเปน

วิทยากรแกนนํา และสรางเครือขายวิทยากร จัดการศึกษาอยางอิสระโดยใชความรวมมือจากภาคี “บวร” 

บาน-วัด-โรงเรียน สรางความเขมแข็งใหชุมชน กระตุนเศรษฐกิจอยางหลากหลาย สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ

จังหวัดสงเสริมการทองเท่ียวในวิถีชุมชนเชิงอนุรักษ 
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เชิงลบ  :โครงการนี้อาจกระทบกับเวลาในการปฏิบัติราชการในสถานศึกษาของบุคลากรครู 

และพนักงานราชการในหลายหนวยงาน 

 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย-มิ.ย 
61 

ก.ค.-ก.ย. 61 

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ     
2. ประชุมเตรียมการจัดทําหลักสูตร     
3. พัฒนาวิทยากรแกนนําระดับจังหวัด     
4. สรางเครือขายวิทยากรระดับอําเภอ     
5. ขยายผลในระดับโรงเรยีนดวยกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามกลุมเครือขาย
โรงเรียน ท่ัวจังหวัดชุมพร 

    

6. ขยายผลสูชุมชนโดยใชวัด บาน โรงเรียน 
เปนฐาน ท่ัวจังหวัดชุมพร 

    

7. จัดกิจกรรม Boot Camp Chumphon 
Speak Up จํานวน 8 คาย ใน ๘ อําเภอ 

    

8. ทดสอบความรูวิทยากรตามกรอบอางอิง 
CEFR 

    

9. จัดกิจกรรมประกวดนิทรรศการผลการ
ดําเนินงานของแตละอําเภอ  

    

10. แขงขันทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารระดับ
จังหวัด 

    

11. จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ แถลงขาวผล
การดําเนินการโครงการฯ 

    

12. สรุปประเมินโครงการ และนําเสนอ
รายงานโครงการฯ 

    

 

(๖) วิธีการดําเนินงาน   ดําเนินการเอง  จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน   ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ๔,๘๐๐,๐๐๐    

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
๔,๘๐๐,๐๐๐   
1,956,000 
1,954,700 
889,300 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

(๘) ความพรอมของโครงการ 

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

  ดําเนินการไดทันที ไดศึกษาความเหมาะสม และกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการไดแลว 

(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มีแตยังไมสมบูรณ 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

  บุคลกรมีประสบการณ ท้ังหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

  เครื่องมือดําเนินการ  มีความพรอมดําเนินการไดทันที 

     มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิม 

     ไมมี ตองจัดหาเพ่ิม 

  เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 

      มีประสบการณปานกลาง 

      ไมมีประสบการณ 

(8.4) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม    ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม   ไมตองทํารายงานการศึกษา 

      ตองทํารายงานการศึกษา 
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(๙) วิธีการบริหารจดัการ หรือดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกดิความย่ังยืนของโครงการ:  

เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ เม่ือโครงการนี้แลวเสร็จ จะมีการติดตามโครงการผานระบบ โซเชียลมีเดีย

ตาง ๆ เชน Facebook, และ Line เปนตน มีการจัดโครงการตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมระดับความรูความสามารถใน

ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารจากระดับพ้ืนฐาน สูระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

 

(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด: เนื่องจากโครงการนี้กําหนดเปาหมายประชากรกลุมใหญ ในการ

ขับเคลื่อนอาจมีปญหาความลาชาในการบริหารจัดการ การติดตอสื่อสาร และการบริหารจัดการทรัพยากร 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 
2560 

ป 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานสังคม 
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร 
กิจกรรมหลัก พัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารจาก
สถานศึกษาสูชุมชน (Chumphon Speak up Project 
2017) 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
 
 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
4,800,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,956,000 
 
 

384,000 
 
 
 
 
 
 

422,700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร จํานวน 
200 เลม ๆ 80 บาท   เปนเงิน 
16,000.- บาท     
- คาจางเหมาจัดทําเสื้อทีมวิทยากรแกน
นํา จํานวน 120 ตัว ๆละ 350 บาท  
เปนเงิน 42,000.- บาท 
- คาจางเหมาจัดทําเกียรติบัตร จํานวน 
120 ใบ ๆ ละ 10.- บาท เปนเงิน 
1,200.- บาท 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
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  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,148,000 
 
 
 
 

148,200 
471,000 

 
 

 

สรางเครือขายวิทยากรระดับอําเภอ 4 
รุน (106,500) 
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร จํานวน 
1,200 เลม ๆ 80 บาท   เปนเงิน 
96,000.- บาท     
  - คาจางเหมาจัดทําเกียรติบัตร จํานวน 
1,050 ใบ ๆ ละ 10.- บาท เปนเงิน 
10,500.- บาท 
กิจกรรมท่ี 3 คายภาษาอังกฤษส่ือสาร 
Chumphon Speak Up Camp 8 
คาย ๆละ 3 วัน 20 ช่ัวโมงฝก 
(184,500.-) 
- คาจางเหมาจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ  4,000 แผน ๆ ละ 8 
บาท เปนเงิน 32,000.-บาท 
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร จํานวน 
1,700 เลม ๆ 80 บาท   เปนเงิน 
136,000.- บาท     
- คาจางเหมาจัดทําเกียรติบัตร จํานวน 
1,650 ใบ ๆ ละ 10.- บาท เปนเงิน 
16,500.- บาท 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมฝกอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษส่ือสารระดับชุมชน 
จํานวน 40 ชุมชน (72,500.- บาท) 
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร จํานวน 
800 เลม ๆ 80 บาท   เปนเงิน 
64,000.- บาท     
- คาจางเหมาจัดทําเกียรติบัตร จํานวน 
850 ใบ ๆ ละ 10.- บาท เปนเงิน 
8,500.- บาท 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
ลําดับความสําคัญ 2.4 

ช่ือโครงการ: พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร 

กิจกรรมหลัก :สงเสริมโครงงานอาชีพแบบยั่งยืน เด็กชุมพรคิดดี ทําได วงเงิน 3,2๐๐,๐๐๐ บาท 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด: การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีความม่ันคง ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ: พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู 

หนวยดําเนินการ: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑, ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 

ผูรับผิดชอบ: นายสดใส กาพยกลอน  ตําแหนง  : ศึกษานิเทศก   

สถานท่ีติดตอ: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑หมายเลขโทรศัพท 0966344879 

 

(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.1) ท่ีมา: จากนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลท่ีมุงเนนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนดาน

การอาชีวะศึกษา ฝกฝนใหนักเรียนสามารถเรียนรูดานวิชาการและประยุกตองคความรูเพ่ือการประกอบอาชีพ

ไดภายในบริบทการศึกษา เนื่องจากพบวาปจจุบัน นักเรียนไทยมีทักษะในการทํางานนอยมาก ขาดความอดทน 

ไมสามารถบริหารจัดการทรัพยากร หรือสรางมูลคาในองควิชาความรูท่ีมีได โดยเฉพาะอยางยิ่ง  นักเรียนท่ีอยู

ในระบบการเรียนประจําในระดับประถม และมัธยม จึงเปนความจําเปนเรงดวนในการสงเสริมใหนักเรียนได

ประยุกตใชความรู โดยการฝกทําโครงงานอาชีพระหวางเรียน ตามโครงการสงเสริมโครงงานอาชีพแบบยั่งยืน 

“เด็กใตพันธุใหม คิดดี ทําได ขายเปน เห็นแกสวนรวม” 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 

 สภาพปญหา ความตองการ : ในการเรียนการสอนโครงงานอาชีพในปจจุบัน ยังไมสามารถ

ทําใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคาของการทําโครงงานอาชีพ เนื่องจากสวนใหญเปนการทําโครงงานแบบจําลอง 

สาธิต ระยะสั้น ๆ มีการลงทุน แตขาดการสานตอ ใหนักเรียนเปนผูบริหารจัดการ และไมสามารถสรางมูลคา 

รายไดใหนักเรียนไดจริง ทําใหนักเรียนขาดแรงจูงใจในการทําเปนอาชีพจริง 

 ความจําเปนเรงดวน : จึงเปนความจําเปนเรงดวนในการผลักดันโครงงานอาชีพใหนักเรียน

ไดเปนผูลงมือทํา รับผิดชอบในการบริหารจัดการ เปนผูรับผลประโยชนจากการทําโครงงานจริง และขยายผล

สงตอโครงงานอาชีพท่ีประสบความสําเร็จใหรุนนองตอไปไดอยางยั่งยืน 

 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพ่ือพัฒนาทักษะการทําโครงงานอาชีพ ใหกับนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

2)เพ่ือพัฒนารูปแบบการทําโครงงานอาชีพ ใหมีความยั่งยืน สามารถขยายผล และสงตอ 

ความสําเร็จจากรุนสูรุนตอไปได 

3) เพ่ือสรางเจตคติท่ีดีใหกับนักเรียนใหเปนคน “คิดดี ทําได ขายเปน เห็นแกสวนรวม” 
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(2.2) สถานภาพของโครงการ 

  โครงการเดิม   โครงการใหม 

(2.3) ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ป เริ่มตนป 2560 สิ้นสุดป 2563 

(2.5) สถานท่ีดําเนินการโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการท่ัวจังหวัดชุมพร 100 โรงเรียน 

 
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดเสีย 

- นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 และ ม. 1-3  จาก 100 โรงเรียนท่ัวจังหวัดชุมพร  

  โรงเรียนละ 10 คน รวมจํานวน 1,000 คน 

- ครูผูรับผิดชอบการสอนวิชาโครงงานอาชีพ จํานวน 100 คน 

 
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด รอยละของคาความพึงพอใจของนักเรียน และครูท่ีเขารวมโครงการ ไมต่ํากวารอยละ 90 

(4.2) ผลผลิตโครงงานอาชีพไอศกรีมซอฟเสริ์ฟในโรงเรียน จํานวน 100 โครงการ 

(4.3) ผลลัพธแตละโครงการสรางมูลคารายไดหักคาใชจายแลว คงเหลือแบงจายใหนักเรียนท่ีทํา

โครงการอยางนอย เดือนละ 20,000 บาท ตอโรงเรียน รวมทุกโรงเรียน 100 โครงการ เดือนละ 

2,000,000 บาท ดําเนินการปการศึกษาละ 10 เดือน รวมมูลคาตลอดปการศึกษาท่ีนักเรียนและครูผูรวม

โครงการจะไดรับ ประมาณ 20,000,000 บาท 

(4.4) ผลกระทบ  โครงการนี้จะสามารถสงผลกระทบ ตอการจัดการเรียนการสอนโครงงานอาชพีดังนี้ 

เชิงบวก  : นักเรียนท่ีเขารวมโครงการจะมีแรงจูงใจในการทําโครงงานอาชีพ และมองเห็นเปน

ชองทางในการประกอบอาชีพจริงในอนาคต สามารถขยายผล และสงตอความสําเร็จจากรุนสูรุนได ตลอดจน

โครงการนี้จะสามารถกระตุนเศรษฐกิจพ้ืนฐานไดอยางมาก นักเรียนสามารถนํารายไดไปชวยเหลือภาระ

คาใชจายของครอบครัว หรือเก็บไวเปนทุนการศึกษาในการศึกษาตอในอนาคตได 

เชิงลบ  :โครงการนี้อาจสงผลกระทบตอการเรียนในเวลาปกติของนักเรียนบาง เนื่องจากตอง

นํามาใชในการฝกอบรม นักเรียนท่ีเขารวมโครงการจึงตองมีการบริหารจัดการเวลาเปนอยางดี 

 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 60 ม.ค.-มี.ค. 61 เม.ย-มิ.ย 61 ก.ค.-ก.ย. 61 

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ     
2. ประชุมเตรียมการจัดทําคูมืออบรม
นักเรียน 

    

3. จัดซ้ืออุปกรณในการดําเนินการ     
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4. อบรมครูผูรับผิดชอบโครงการในโรงเรียน     
5. อบรมนักเรียนท่ีเขารวมโครงงานอาชีพ 
“เด็กใตพันธุใหม คิดดี ทําได ขายเปน เห็น
แกสวนรวม” ใน 8 จุด ใน 8 อําเภอ 

    

6. ประชุมครูเพ่ือติดตามโครงการ     
7. จัดกิจกรรม Boot Camp Chumphon 
Speak Up จํานวน 8 คาย ใน ๘ อําเภอ 

    

8. จัดกิจกรรมขยายผล สงตอความสําเร็จสู
รุนนอง 

    

9. จัดกิจกรรมประกวดนิทรรศการ “เด็กใต
พันธุใหม คิดดี ทําได ขายเปน เห็นแก
สวนรวม” 

    

10. ประชุมประเมินผลโครงการระดับ
โรงเรียน ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 

    

11. จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ แถลงขาวผล
การดําเนินการโครงการฯคอนเสริ์ตเด็กใต
พันธุใหม มอบวุฒิบัตรนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 

    

12. สรุปโครงการ และนําเสนอรายงาน
โครงการฯ 

    

 

(๖) วิธีการดําเนินงาน   ดําเนินการเอง  จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน   3,2๐๐,๐๐๐  บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 3,2๐๐,๐๐๐    

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
3,2๐๐,๐๐๐   
302,400 

2,479,700 
147,900 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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(๘) ความพรอมของโครงการ 

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

 ดําเนินการไดทันที ไดศึกษาความเหมาะสม และกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการไดแลว 

(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

 มีแตยังไมสมบูรณ 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลกรมีประสบการณ   ท้ังหมด � บางสวน � ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ � มีความพรอมดําเนินการไดทันที 

    มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิม 

     ไมมี ตองจัดหาเพ่ิม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ � มีประสบการณสูง 

     มีประสบการณปานกลาง 

      ไมมีประสบการณ 

(8.4) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม  ไมตองทํารายงานการศึกษา 

      ตองทํารายงานการศึกษา 
  

(๙) วิธีการบริหารจัดการ หรือดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ :  
เนื่องจากในโครงการนี้ มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ท่ีนํามาใชในการทํากิจกรรม เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของ
โครงการ เม่ือโครงการนี้แลวเสร็จ และระหวางโครงการ จะตองมีการบํารุงรักษาอุปกรณเปนระยะ โดย
โรงเรียนจะตองรายงานสภาพของอุปกรณ และผลประกอบการทุกเดือน นอกจากนี้จะมีการติดตามโครงการ
ผานระบบ โซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน Facebook, และ Line เปนตน มีการจัดโครงการตอเนื่องเพ่ือขยายผล 
และสงตอความสําเร็จ จากรุนสูรุนอยางเปนรูปธรรม 
 

(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด: ในโครงการนี้เปนโครงการท่ีมีผลประกอบการ โรงเรียนท่ีดําเนินการตอง
บริหารจัดการอยางโปรงใส โดยเนนใหนักเรียนเปนผูมีสวนในการบริหารจัดการอยางเต็มท่ี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําชี้แจง 

ป 2560 ป 2561  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลติ :  ดานสังคม 
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร 
กิจกรรมหลัก สงเสริมโครงงานอาชีพแบบยั่งยนื เด็ก
ชุมพรคิดดี ทําได 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัตงิานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
 
 
 
 
 
 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
3,200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302,400 
 
 
396,800 
 
 
 
1,620,000 
 
 
 
 
 
 
168,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คาเชาเคร่ืองทําไอศกรีมซอฟเสร์ิฟ เดือน
ละ 4,500.-บาท ตอเดือน สัญญาเชา 1 ป   
เปนเงิน 54,000.- บาท 
- ทําสัญญาเชา 30 เคร่ือง 1 ป (12 เดือน) 
54,000 X 12 X 30    เปนเงิน 
1,620,000.- บาท     
 
- คาจางเหมาจัดทาํเอกสาร จํานวน 120 
เลม ๆ 80 บาท   เปนเงิน 9,600.- บาท     
- คาจางเหมาจัดทาํเสื้อทีมครูผูสรางเด็กใต
พันธุใหม จํานวน 120 ตัว ๆละ 350 บาท  
เปนเงิน 42,000.- บาท 
  - คาจางเหมาจัดทาํเกียรติบัตร จํานวน 
120 ใบ ๆ ละ 10.- บาท เปนเงิน 
1,200.- บาท 
- คาจางเหมาจัดทาํเอกสาร จํานวน 1,200 
เลม ๆ 80 บาท   เปนเงิน 96,000.- บาท     
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  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทนุประกันสังคม  
 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสาํนักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
294,000 
 
 
 
 
195,000 
222,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - คาจางเหมาจัดทาํเกียรติบัตร จํานวน 
1,050 ใบ ๆ ละ 10.- บาท เปนเงิน 
10,500.- บาท 
- คาจางเหมาจัดทาํเอกสาร จํานวน 120 
เลม ๆ 80 บาท   เปนเงิน 9,600.- บาท 
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการจังหวัด/กลุมจังหวัดตามยุทธศาสตรแผนจังหวัด 
ลําดับความสําคัญ 3.1 

ช่ือโครงการ :  โครงการเสริมสรางศักยภาพดานศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร จังหวัดชุมพร 
กิจกรรมหลัก: จัดทําหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดชุมพร  
ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑    วงเงิน 880,000บาท 
กิจกรรมหลัก: โครงการสืบสานวิถีไทย วิถีถ่ิน แผนดินชุมพรเนื่องในวันอนุรักษมรกดไทย 2 เมษายน 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด: การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคงตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ:พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู 

หนวยดําเนินการ : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร 

ผูรับผิดชอบ :นายประสิทธิ์  พุมไมชัยพฤกษ   ตําแหนงวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรหมายเลขโทรศัพท0 7750 7753  
 
 (1)  หลักการและเหตุผล 

 (1.1) ท่ีมา: เนื่องในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญ

พระชนมายุ ครบ 72 พรรษา พุทธศักราช 2542คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ

พิจารณาดําเนินงานจัดทําหนังสือวิชาการสาขาตางๆ เปนที่ระลึก เพื่อประโยชนในการศึกษาและเปน

หลักฐานแสดงพัฒนาการของบานเมืองภายใตพระมหาบารมีแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดเวลาท่ีทรง

ดํารงสิริราชสมบัติ และไดรับมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย รวมกันดําเนินการจัดทํา

หนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินทุกจังหวัดสําหรับจังหวัดชุมพร ได

จัดทําหนังสือวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดชุมพร ไวเผยแพรใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชุมพร  หองสมุดประชาชน สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ขอ1 การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยขอ 4 
การศึกษาและเรียนรู  การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม “รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปนไปไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพ
และคุณธรรมควบคูกัน”ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง (1) การเสริมสราง
ความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และยุทธศาสตรที่ 3การพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพคน(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม คานิยมท่ีพ่ึงประสงค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  12 ยุทธศาสตร ท่ี 1 การ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย รวมถึงยุทธศาสตรจังหวัดชุมพรขอ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว  
ชุมชน  และสังคมใหมี ความม่ันคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ผลผลิตท่ี 2  การพัฒนาสังคม 
 

(1.2)สรุปสาระสําคัญ  
สภาพปญหา / ความตองการ:หนังสือวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญา

จังหวัดชุมพร ฉบับเดิมท่ีจัดพิมพ เม่ือป พ.ศ.  2542  เนื้อหาสาระบางสวนไมถูกตองครบถวน  เพ่ือใหหนังสือ
ดังกลาวมีเนื้อหาสาระถูกตองครบถวนสมบูรณ  จําเปนตองมีการปรับปรุง เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระสําคัญ เก่ียวกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร มรดก เอกลักษณ ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และบุคคลสําคัญของจังหวัดชุมพร รวมท้ัง
ขอมูลสถานท่ีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร และเพ่ือพัฒนา
รูปแบบเอกสารหนังสือใหนาสนใจพรอมเผยแพรผานระบบดิจิทัลซ่ึงเปนเอกสารหนังสือสําคัญ ใชศึกษา คนควา อางอิง
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สําหรับนักเรียน นักศึกษา  ครู อาจารย  และประชาชนท่ัวไป  และเพ่ือการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวชุมพร 

ความเรงดวน: หนังสือวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดชุมพร 
ฉบับเดิม มีเนื้อหาสาระบางสวนไมถูกตองครบถวนสมบูรณ เพ่ือใหเนื้อหาสาระถูกตองครบถวนและทันเหตุการณ
ปจจุบัน และเพ่ือประโยชนตอการศึกษา คนควา อางอิง สําหรับนักเรียน นักศึกษา  ครู อาจารย  และประชาชน
ท่ัวไป  ดังนั้นจังหวัดชุมพร โดยสํานักงานจังหวัดชุมพร มีภารกิจหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ขอ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม “รัฐบาล
จะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปนไปไทยมาใชสราง
สังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน”จึงไดจัดทําโครงการจัดทําหนังสือ วัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดชุมพร  ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1ข้ึน 
 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

      (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 

1)เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาขอมูลเนื้อหาสาระของหนังสือวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร 
เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดชุมพรใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

2)  เพ่ือใหประชาชนเกิดความเขาใจในประวัติศาสตรวัฒนธรรมทองถ่ินของตนเอง 
3) เพ่ือใหประชาชนเกิดจิตสํานึกตอคุณคา ความมีเกียรติและศักดศรีในทองถ่ินของตนเอง 

        (2.2)  สถานภาพของโครงการ 

      โครงการเดิม                         โครงการใหม 

(2.3)ประเภทโครงการ 

      พัฒนา                               ดําเนินการปกติ 

(2.4)ระยะเวลาดําเนินการ1 ป  เริ่มตนป  1 ตุลาคม  2560  สิ้นสุดป  30 กันยายน 2561 
(2.5)สถานท่ีดําเนินการโครงการ  ทุกอําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
 

(3)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

    (3.1)  กลุมเปาหมาย :นักเรียน  นักศึกษา  ครู อาจารย ประชาชนและผูสนใจท่ัวไป 

(3.2)  ผูมีสวนไดสวนเสีย :นักเรียน  นักศึกษา  ครู อาจารย ประชาชนและผูสนใจท่ัวไป หนวยงาน
องคกร กลุมบุคคล  มีสวนรวมสืบคนขอมูล  และใชขอมูลเพ่ือการศึกษาเรียนรู พรอมเผยแพรองคความรูดาน
วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดชุมพร 

 
(4)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบของโครงการ 

(4.1) เปาหมายโครงการ 

  ตัวช้ีวัด  1) มีเอกสารหนังสือวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัด

ชุมพร ฉบับปรับปรงุ ครั้งท่ี 1  จํานวน 1,200  เลม 

2) เอกสารหนังสือวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัด
ชุมพรฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 ไดเผยแพรผานระบบดิจิทัล(www.m-culture.go.th/chumphon) 
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(4.2) ผลผลิต  

1) เอกสารหนังสือวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดชุมพร 
 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1มีเนื้อหาสาระถูกตองครบถวนสมบูรณ  จํานวน 1,200  เลม 
                 2) เอกสารหนังสือวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดชุมพร 
ฉบับปรับปรงุ ครั้งท่ี 1 ไดเผยแพรผานระบบดิจิทัล(www.m-culture.go.th/chumphon) 

(4.3)  ผลลัพธ 
1) นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ประชาชนและผูสนใจท่ัวไป มีเอกสารหนังสือวัฒนธรรม

พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดชุมพรมีเนื้อหาสาระถูกตองครบถวนสมบูรณ ไว
ศึกษาคนควา   

2) นักเรียน  นักศึกษา  ครู อาจารย ประชาชนชาวชุมพร เกิดความเขาใจในประวัติศาสตร
วัฒนธรรมทองถ่ินของตน 

3)  นักเรียน นักศึกษา  ครู อาจารย ประชาชนชาวชุมพร เกิดจิตสํานึกตอคุณคา ความมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในทองถ่ินของตนเอง 

 (4.4)  ผลกระทบ  
 เชิงบวก:นักเรียน  นักศึกษา  ครู อาจารย ประชาชนและผูสนใจท่ัวไป  มีเอกสารหนังสือ

วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ และภูมิปญญาจังหวัดชุมพรมีเนื้อหาสาระถูกตองครบถวน
สมบูรณ  ไวศึกษาคนควา   

 เชิงลบ : ไมมี 

 
(5)  แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมายลงใน

ชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาท่ีจะเริมดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 

กิจกรรมท่ี 3.1จัดทําหนังสือวัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณ 
และภูมิปญญาจังหวัดชุมพร   
ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
-จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําหนังสือฯ  
ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
-จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือปรับปรุง
ขอมูลเนื้อหาสาระ /ประชุมยกรางหนังสือฯ 
-จัดเก็บขอมูล พรอมถายภาพ 
-จัดจางพิมพตนฉบับ 
-ตรวจสอบพิสูจนอักษร 
-จัดจางพิมพ ฉบับสมบูรณ  
“ ปกสี่สีหุมปกแข็ง เขาเลมเย็บก่ี (ดานใน
ปกแข็งวางขาว) เนื้อในสี่สี  จํานวน 352
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หนา  กระดาษ 115 แกรมอารตมัน” 
จํานวน 1,200 หนา 
- เผยแพรเอกสารหนังสือผานระบบดิจิทัล
(www.m-culture.go.th/chumphon) 

 
 

 

 

(6)  วิธีดําเนินการงาน  ดําเนินการเอง  จางเหมา 
 

(7)  วงเงินของโครงการ    จํานวน  880,000 บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 880,000  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
880,000 

6,000 
853,720 
20,280 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  

     ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 

      อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม

กฎหมาย 

     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

      มี และสมบูรณ 

     มี แตยังไมสมบูรณ 

    ไมมี 

 

http://www.m-culture.go.th/
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(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

  - บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด บางสวน   ไมมีประสบการณ 

  - เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

     มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 

     ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

  - เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 

      มีประสบการณปานกลาง 

    ไมมีประสบการณ 

(8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
  อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
   ตองทํารายงานการศึกษา 
 
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : - 
 
(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ  

ป 

2560 

ป 2561  

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
กิจกรรมหลักจัดทําหนังสือ วัฒนธรรมพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรพัฒนาการทางประวัติศาสตร
เอกลักษณ และภูมิปญญาจังหวัดชุมพร ฉบับ
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทนงบประมาณ        บาท 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2 คาใชสอยงบประมาณ  
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
880,000 

 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

823,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คาตอบแทนกรรมการตรวจพิสูจนอักษร 
จํานวน 5 คนๆ ละ 1,200 บาท เปน
เงิน   6,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    
5,000 บาท 
 
 
 
 
1. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
จัดเก็บขอมูลพรอมภาพถาย จํานวน 8 
คน 8 อําเภอๆ ละ 32,000 บาท เปน
เงิน 256,000 บาท 
2. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
จัดพิมพตนฉบับ จํานวน 352 หนาๆ 
ละ 10 บาท เปนเงิน                               
3,520 บาท 
3. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เขาเลมเย็บก่ี (ดานในปกแข็งวางขาว) 
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(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 
 
 
(8) คารับรองและพิธีการ 
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุงบประมาณ  
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 
  (12) วัสดุเครื่องแตงกาย 
  (13) วัสดุอาหาร 
  (14) วัสดุการเกษตร 
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
2.1 คาไฟฟา 
2.2 คาน้ําประปา 
2.3 คาบริการโทรศัพท 
2.4 คาบริการไปรษณีย 
2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

 
 
 
 

25,200 
 
 

 
 
 
 

20,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เนื้อในสี่สี จํานวน 352 หนากระดาษ
อารตมัน 115 แกรม จํานวน 1,200 
เลมๆ ละ 470 บาท เปนเงิน  
564,000 บาท                                        
 
คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําหนังสือฯ 40 คน/5 ครั้ง                                                            
25,200 บาท 
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการจังหวัด/กลุมจังหวัดตามยุทธศาสตรแผนจังหวัด 

ลําดับความสําคัญ 3.2 
ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางศักยภาพดานศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร จังหวัดชุมพร 
กิจกรรมหลัก: โครงการสืบสานวิถีไทย วิถีถ่ิน แผนดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน  
วงเงิน 885,000บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู 

หนวยดําเนินการ : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร 

ผูรับผิดชอบ :นายประสิทธิ์  พุมไมชัยพฤกษ     ตําแหนง  วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร 

หมายเลขโทรศัพท0 7750 7753   
 
(1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : ดวยวันท่ี 2 เมษายน ของทุกป เปนวันคลายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทางรัฐบาลไดประกาศใหเปน "วันอนุรักษมรดกไทย" ในฐานะท่ีทรง

อุปถัมภ บํารุง และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณดานการอนุรักษและสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและพระองคทรงเปนแบบอยางใน

การบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในดานการอนุรักษมรดกของชาติในสาขาตาง ๆ รวมท้ังไดเจริญรอยตามเบื้อง     

พระยุคคลบาทในการสรางสรรคและรักษามรดกของชาติใหยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทย 

นโยบายของรัฐบาล ขอ1 การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยขอ 4 การศึกษาและเรียนรู 
การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม “รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจ
ในประวัติศาสตร และความเปนไปไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน”
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง (1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยุทธศาสตรที่ 3การ
พัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพคน(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม  จริยธรรม คานิยมที่พึ่ง
ประสงค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรที่ 3การสรางความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ยั่งยืนรวมถึงยุทธศาสตรจังหวัดชุมพรขอ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมี ความมั่นคง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ผลผลิตท่ี 2  การพัฒนาสังคม 

(1.2)สรุปสาระสําคัญ  
สภาพปญหา / ความตองการ : จังหวัดชุมพร เปนประตูเมืองท่ีเชื่อมวัฒนธรรมระหวางคนปกษใตและ

คนภาคกลาง  และคนภาคใตสองฝงทะเลกอใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอัตลักษณและทุนทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมท่ีสามารถพัฒนาสงเสริมใหมีคุณคาทางสังคมและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  รวมท้ังสนับสนุนดาน
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง เพ่ือชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานสูความสําเร็จของวิสัยทัศนจังหวัด
ชุมพร  “ชุมพรเมืองนาอยู บนพ้ืนฐานการเกษตรและการทอเท่ียวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝงทะเล”
จึงตองเสริมสรางการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ไวเหนือเกลาชาวชุมพร รวมท้ังให
ทุกภาคมีสวนรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมรายไดของประชาชนซ่ึงจะสราง
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ภูมิคุมกันทางสังคมใหกับเด็กและเยาวชน ประชาชน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0  ดานวัฒนธรรม
อยางสรางสรรค ทําใหประเทศเกิดความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ตามท่ีคาดหวังได 

ความเรงดวน : มีความเรงดวนสูง และตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดวยเนื่องจากโครงการสืบสานวิถีไทย วิถี
ถ่ิน แผนดินชุมพรเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย ๒ เมษายน มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริยซ่ึงเปนศูนยรวมใจของชาวไทย สรางความรักสามัคคีของคนในชาติและเพ่ือ
สนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่เปนทุนทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรมาเผยแพรเชิงสรางสรรค เปนแหลงศึกษาเรียนรูตลอดจนทําใหเกิดรายไดแก
เครือขายทางวัฒนธรรม และชวยเพ่ิมคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน 
 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

      (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2)  เพ่ือเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/องคกร/หนวยงานในการอนุรักษพัฒนา สืบ

สานเผยแพร  ศิลปวัฒนธรรม “ของดีบานฉัน” ใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย และคงอยูคูทองถ่ินสืบไป 
3) เพ่ือสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินนําทุนทางวัฒนธรรม มาสรางรายไดใหแกครอบครัว ชุมชน 
4) เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวโดยเการสรางคุณคาจากทุนทางมิติวัฒนธรรม 

(2.2)  สถานภาพของโครงการ 

      โครงการเดิม                         โครงการใหม 

(2.3)ประเภทโครงการ 

      พัฒนา                               ดําเนินการปกติ 

(2.4)ระยะเวลาดําเนินการ1 ป   เริ่มตนป  1 ตุลาคม  2560 สิ้นสุดป  30 กันยายน 2561 

(2.5)สถานท่ีดําเนินการโครงการอําเภอเมืองชุมพร 

 

(3)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1)  กลุมเปาหมาย :เด็ก เยาวชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และประชาชน/นักทองเท่ียวท่ัวไปรวม

กิจกรรมจํานวน 2,000 คนและหนวยงาน /องคกร/กลุมบุคคล  จํานวน 10แหง/กลุม 

(3.2)  ผูมีสวนไดสวนเสีย :เด็ก เยาวชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และประชาชน/นักทองเท่ียวท่ัวไป 
หนวยงานองคกร กลุมบุคคล  มีสวนรวมสืบสานคุณคามรดกทางวัฒนธรรมสงเสริมภูมิปญญาสรางรายได  และ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

 
(4)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบของโครงการ 

(4.1)เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด 
1)  จัดกิจกรรมสืบสานวิถีไทย วิถีถ่ิน แผนดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 

จํานวน 1 ครั้ง /2 วัน/ 5 กิจกรรม 
2) เด็ก เยาวชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และประชาชน/นักทองเท่ียวท่ัวไป เขารวมกิจกรรมจํานวน  

2,000 คนหนวยงาน/องคกร/กลุมบุคคล เขารวมจัดกิจกรรม  จํานวน 10 แหง/กลุม 



365 
 
     3)  ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ 85 

 

(4.2)ผลผลิต  

  1)  จัดกิจกรรมสืบสานวิถีไทย วิถีถ่ิน แผนดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 
จํานวน 1  ครั้ง /2 วัน/ 5  กิจกรรม 

2) เด็ก เยาวชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และประชาชน/นักทองเท่ียวท่ัวไป เขารวมกิจกรรม 

จํานวน  2,000 คนหนวยงาน/องคกร/กลุมบุคคล เขารวมจัดกิจกรรม  จํานวน 10 แหง/กลุม 

(4.3)  ผลลัพธ 
  1) เด็ก เยาวชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และประชาชนมีความตระหนักเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา 
และพระมหากษัตริย  และมีความภาคภูมิใจ ในความเปนคนไทย รักทองถ่ินเกิด 

2) เด็ก เยาวชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และประชาชนมีสวนรวมจัดกิจกรรมสืบสานคุณคามรดก
ทางวฒันธรรม เผยแพรศิลปทางวัฒนธรรมทองถ่ิน“ของดีบานฉัน” และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูคุณคามรดกทางวัฒนธรรม
รวมกัน 

3)   เด็ก เยาวชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และประชาชนนําทุนทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน มาเผยแพร 
เชิงสรางสรรค ชวยเพ่ิมคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจเปนรายได 
     4)  หนวยงาน องคกร และชุมชน ทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ดํารงไวซ่ึงความเปนเอกลักษณวัฒนธรรมทองถ่ิน และเปนการสงเสริมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

(4.4)  ผลกระทบ  
 เชิงบวก:ภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดชุมพรไดนําตนทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมคุณคาและสราง

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจใหแกชุมชน และเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักทองเท่ียวมีความตระหนักในคุณคา
ของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน รวมท้ังเปนการสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดชุมพร 

 เชิงลบ : ไมมี 
 

(5)  แนวทางการดําเนินงาน 

( แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมายลงใน

ชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาท่ีจะเริมดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 

กิจกรรมท่ี 3.2สืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น 
แผนดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษมรดก
ไทย 2 เมษายน ณ บริเวณลาน
อเนกประสงคหนาสํานักงานเทศบาลเมือง
ชุมพร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โดยกําหนดจัดกิจกรรม  2  วัน  1  คืน
ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรม พิธีเทิดพระเกียรตสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาท่ีจะเริมดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 

  - พิธถีวายเครื่องราชสักการะ 
  - จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. จัดกิจกรรมเผยแพรภูมิปญญาและ
ศิลปวัฒนธรรม  “ของดีบานฉัน” 
จังหวัดชุมพร 
 - นิทรรศการทางวัฒนธรรมมีชีวิต 
   - ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและ
การแสดงพ้ืนบาน 
- จัดการสาธิต และจําหนาย 
รากวัฒนธรรม “ของดีบานฉัน”ดานอาหาร 
/จากภูมิปญญาทองถ่ิน จากอําเภอตางๆ 
3. จัดกิจกรรมการประกวดสํารับอาหาร 
พ้ืนถ่ินชุมพร(ประเภทเยาวชน และ
ประชาชน) 
4. จัดกิจกรรมประกวดรองเพลงพระราช
นิพนธ /เพลงประจําจังหวัดชุมพร 
(ประเภท อายุ 10-17ป และ 18-25 ป) 
5. จัดกิจกรรมลานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน 
 

    

 

(6)  วิธีดําเนินการงาน  ดําเนินการเอง  จางเหมา 
 
(7)  วงเงินของโครงการ    จํานวน  885,000 บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 885,000  

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 

885,000 
355,000 
508,750 
21,250 

- 
- 
- 
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 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

- 
- 
- 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

 (8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  

     ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 

      อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม

กฎหมาย 

     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

 (8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

      มี และสมบูรณ 

     มี แตยังไมสมบูรณ 

    ไมมี 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

  - บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด บางสวน  ไมมีประสบการณ 

  - เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

     มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 

     ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

  - เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 

      มีประสบการณปานกลาง 

    ไมมีประสบการณ 

(8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
   คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
   ไมตองทํารายงานการศึกษา 
      ตองทํารายงานการศึกษา 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : - 

(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :  - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ  

ป 

2560 

ป 2561  

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
กิจกรรมหลักโครงการสืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น 
แผนดินชุมพรเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 
เมษายน 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทนงบประมาณ        บาท 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2 คาใชสอยงบประมาณ  
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
885,000 
 
 
 
 
 
355,000 
 
 
 
 
 
 
 
3,000 
 
 
 
 
 
823,500 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. คาตอบแทนศิลปะการแสดงทาง
วัฒนธรรมไทย การแสดงพ้ืนบาน การ
สาธิต การถายทอดภูมิปญญา          
280,000 บาทและคาคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด 
2. คาเงินรางวัล 24 รางวัล                                                                                            
75,000 บาท 
 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    
3,000 บาท 
 
 
 
 
1. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
จัดเก็บขอมูลพรอมภาพถาย จํานวน 8 
คน 8 อําเภอๆ ละ 32,000 บาท เปน
เงิน 256,000 บาท 
2. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
จัดพิมพตนฉบับ จํานวน 352 หนาๆ 
ละ 10 บาท เปนเงิน                               
3,520 บาท 
3. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เขาเลมเย็บก่ี (ดานในปกแข็งวางขาว) 
เนื้อในสี่สี จํานวน 352 หนากระดาษ
อารตมัน 115 แกรม จํานวน 1,200 
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(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 
 
 
(8) คารับรองและพิธีการ 
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุงบประมาณ  
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 
  (12) วัสดุเครื่องแตงกาย 
  (13) วัสดุอาหาร 
  (14) วัสดุการเกษตร 
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
2.1 คาไฟฟา 
2.2 คาน้ําประปา 
2.3 คาบริการโทรศัพท 
2.4 คาบริการไปรษณีย 
2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

 
 
 

25,200 
 
 

 
 
 
 

20,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลมๆ ละ 470 บาท เปนเงิน  
564,000 บาท                                        
 
คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําหนังสือฯ 40 คน/5 ครั้ง                                                            
25,200 บาท 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
ลําดับความสําคัญ 4.1 

ช่ือโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร   งบประมาณ 27,517,300 บาท 
กิจกรรมหลัก : ถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาผูสูงอายุเพ่ือจัดการตนเองดานสุขภาพในจังหวัดชุมพร  
วงเงิน 1,250,000บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยดําเนินการ :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : ผศ.เผชิญชัยภตั ไชยสิทธิ์ ตําแหนง รองอธิการบดี  
สถานท่ีติดตอ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
หมายเลขโทรศัพท 077505433 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

1.1 ท่ีมา : นโยบายของรัฐบาลท่ีใหประชาชนทุกกุลุมเปาหมายโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และ ผู สูงอายุ มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต ใหมีการพิทักษและคุมครองสิทธิตาม
กรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยจังหวัดชุมพรไดกําหนดวิสัยทัศน “ชุมพรเมืองนาอยู 
บนพ้ืนฐานการพัฒนาเกษตรกรรมและการทองเท่ียวคุณภาพ เชื่อมโยงสองฝงทะเล” ซ่ึงพันธกิจสําคัญประการ
หนึ่งในการบรรลุวิสัยทัศนคือการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจะตองพัฒนาศักยภาพคนใหมีความรู มีคุณธรรม สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพไดอยางเต็มศักยภาพและมี คุณภาพชีวิตท่ีดีและพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวใหมีความ
เขมแข็ง มีภูมิคุมกัน และมีสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีอบอุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคม  

1.2 สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : เปนการเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะของประชาชนใน

จังหวัดชุมพรใหรอบดาน ถายทอดความรูดานภูมิปญญาผูสูงอายุ การปองกันอุบัติภัยจากสารเคมีทาง
การเกษตร เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพตองเกิดข้ึนพรอมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมพรดวย เพ่ือ
สงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการสืบสานและดํารงไวซ่ึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีท่ีสงตอมาจากรุนสูรุน 

ความเรงดวน : แนวโนมของครอบครัวท่ีจดทะเบียนหยาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เปนเหตุใหเด็ก สตรี 
คนพิการ และผูสูงอายุ ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ขาดท่ีพ่ึงพิง ไมมีผูดูแล และสวน
หนึ่งเปนผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว หากไมปองกัน แกไข เฝาระวัง จะสงผลกระทบ
รุนแรงมากข้ึน 
 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
๑. เพ่ือใหผูสูงอายุ และคนทุกชวงวัยในจังหวัดชุมพร มีการเสริมสรางทักษะของผูสูงอายุให

อยูในสังคมอยางมีคุณคา (ไมใชเปนปญหาของสังคม)    
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   ๒.  เพ่ือเตรียมความพรอมเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ  ชวยเหลือตัวเองไดมีสุขภาพท่ีดี มุงสูการ 

เปน Healthy Ageing 
๓.  เพ่ือใหผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร สามารถนําองคความรูตางๆไปประยุกตใชในการดูแล 

     สุขภาพในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
๔.  เพ่ือการจัดการความรู เปนคลังสมอง (Think Tank) ดานการดูแลตัวเองดานสุขภาพ ให 

     และผูสูงอายุและคนทุกชวงวัยในจังหวัดชุมพร  
(๒.2) สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(๒.3) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 
(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ1ปเริ่มตนป2560. สิ้นสุดป2561 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ: พ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร  
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (๓.๑)กลุมเปาหมาย : กลุมท่ีมีแผนแตงงาน คูสมรสใหมกลุมครอบครัวท่ีกําลังตั้งครรภและกลุม

ครอบครัวท่ีมีเด็กและผูสูงอายุ กลุมเด็กและเยาวชน และกลุมครอบครัว พอ แม ลูก จํานวน 650 คน 
(๓.๒)ผูมีสวนไดสวนเสีย :องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานเครือขายดานสังคมท้ังภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ฯลฯ 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

   ตัวชี้วัด  ๑.  ผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร เขารับบริการ จํานวน ๒๐๐ คน 

    ๒.  ไดองคความรูท่ีเปนรูปธรรมคูมือ “ภูมิปญญาผูสูงอายุกับการพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพ” 

๓.  ผูสูงอายุ ในจังหวัดชุมพรมีสุขภาพดีข้ึนรอยละ ๘๐ 
(๔.๒) ผลผลิต 

  ๑.  ผูสูงอายุและคนทุกชวงวัยในจังหวัดชุมพร ไดรับความรูดานการดูแลตัวเองดานสุขภาพ 

   ๒.  ผูสูงอายุและคนทุกชวงวัยในจังหวัดชุมพร และสามารถชวยเหลือตัวเองดานสุขภาพได 

   ๓.  มีการจัดการความรูดานสุขภาพของผูสูงอายุ เปนคลังสมอง (Think Tank)ใหแกจังหวัดชุมพร 

   ๔.  ไดสราง “ชุมโค โมเดล” เปนตนแบบในการดูแลตัวเองดานสุขภาพของคนทุกชวงวัยใน

จังหวัดชุมพร และจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

(๔.3) ผลลัพธ 

  ๑.  ผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร และประชากรทุกชวงวัยมีความสุขในการดําเนินชีวิต 

   ๒.  ผูสูงอายุ และประชากรทุกชวงวัยนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการดูแลตัวเองดานสุขภาพ 

   ๓.  ไดสราง “ชุมโค โมเดล” เปนตนแบบในการดูแลตัวเองดานสุขภาพของคนทุกชวงวัย 

Healthy Ageing 
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เชิงบวก :ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสมาชิกในครัวเรือน และชวยลดปญหาสังคม ดาน
เด็กเยาวชน คนพิการ สตรีและผูสูงอายุ ซ่ึงมีสาเหตุจากครอบครัวแตกแยกและสงเสริมใหชุมชนและสังคมมี
ความเขมแข็ง 

เชิงลบ : - 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  

ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 
 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.
60 

ม.ค. – มี.ค. 61 เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 

๑. จัดเวทีประชุมกลุมภาคีท่ีเก่ียวของ     
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการผาน
ความรูภูมิปญญาผูสูงอายุ เชน ความรู
เรื่องอาหาร ยาและสมุนไพร ระบบ
การผลิต พฤติกรรมการบริโภค ความ
เชื่อ พิธีกรรมและจารีตประเพณี 

    

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดเวที
เพ่ือถอดบทเรียนจากผูสูงอายุใน
จังหวัดชุมพร 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน        ดําเนินการเอง     จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการจํานวน 1,250,000 บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 1,250,000  

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

1,250,000 
450,000 
650,000 
150,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(8.๖) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ :  - 
 
(10) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด:  - 
 
 
 
 



374 
 

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 ป 2561  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ...........ไมตองระบุ.............. 
กิจกรรมหลัก .........ไมตองระบุ......... 
กิจกรรมยอย (ชื่อโครงการของหนวยงาน) : 
ถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาผูสูงอายุเพ่ือ
จัดการตนเองดานสุขภาพในจังหวัดชุมพร 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

  
 
 
 
 
 
1,250,000 
 
450,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
650,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
ลําดับความสําคัญ 4.2 

ช่ือโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร    
กิจกรรมหลัก : เพ่ิมศักยภาพการปองกันอุบัติภัยจากสารเคมีทางการเกษตร  วงเงิน 1,096,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ :  พัฒนาศักยภาพคุณภาพและคุณภาพชีวิตของคนชุมพร และลดความเลื่อมล้ําทางสังคม 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายไชยยุทธ ขุนฤทธิ์แกว ตําแหนง เกษตรจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 175 หมู 9 ตําบลวังไผ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
หมายเลขโทรศัพท 077-586658 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : จังหวัดชุมพร ไดกําหนดวิสัยทัศนของจังหวัด ป 2561 – 2564 คือ ชุมพรเมืองนาอยู 
บนพ้ืนฐานการพัฒนาเกษตรกรรมและการทองเท่ียวคุณภาพ เชื่อมโยงสองฝงทะเล โดยมีพันธกิจคือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันบนพ้ืนฐานการผลิตเชิงคุณภาพและ
ปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทองเท่ียวและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันทางการทองเท่ียว เสริมสรางคุณภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
บริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยกระบวนการมีสวนรวม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัด ดูแลความสงบเรียบรอยและความม่ันคงเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน โดยมีเปาประสงครวม คือ สินคาเกษตรมีคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันเพ่ิมข้ึน การบริหารจัดการทองเท่ียวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแขงขัน ประชาชนมีคุณภาพ 
ครอบครัวชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : จังหวัดชุมพรมีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับการทํา

การเกษตรเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม นําเอา
ความชื้นและฝนจากทะเลอันดามันพัดผานจังหวัดชุมพร ทําใหปริมาณฝนกระจายตัวสมํ่าเสมอตลอดฤดูกาล มี
ความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชผล ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ระหวางเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน เปนการกระตุนใหพืชมีการพัฒนาการในการสรางตาดอกและออกผล จึงทําให
จังหวัดชุมพรเปนแหลงปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผล มะพราว และกาแฟ ซ่ึงพืช
เศรษฐกิจเหลานี้ใหผลผลิตคิดมูลคารอยละ 46 ของรายไดGPP จังหวัด สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของ
เกษตรกรจังหวัดชุมพรยังประสบกับปญหาตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากมีการใชปจจัยการผลิตเชนปุยเคมี 
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมากเกินความจําเปน ทําใหไมปลอดภัยท้ังผูใช ผูบริโภคผลผลิต ตลอดจนในสภาพ
ภาพ ผลผลิตตอไรยังต่ํา คุณภาพของผลผลิตยังไมไดมาตรฐาน เม่ือเทียบกับแหลงอ่ืน จึงทําใหราคาท่ีเกษตรกร
ขายไดคอนขางตํ่า ซ่ึงนอกจากเกษตรกรมีกําไรนอย หรือขาดทุนจากการผลิตแลว อาจทําใหเกิดปญหาทาง
สังคมตามมา ซ่ึงหากเกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมจะทําใหเกษตรกรผลิตสินคาท่ี
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน จะสามารถยกระดับมูลคาสินคาใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวา ประกอบกับในปลายป 
2558 ประเทศไทยไดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแขงขันทางการคาจะสูงข้ึน เกษตรกรจะขาด
โอกาสทางการแขงขันหากไมไดรับการการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาคุณภาพและลดตนทุน 
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ความเรงดวน : เรงดวนมาก เนื่องจากตองเตรียมการพัฒนาเกษตรกรใหผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ลดผลกระทบจากการเปด AECและเตรียมความพรอมเกษตรกร
รายยอย 

 

(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 
1.  เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการในดานการลดอุบัติภัยจากสารเคมีใหกับเกษตรกร 
2.  เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานเพ่ือใหไดผลผลิตคุณภาพ 

(2.2)   สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม 

(2.3)   ประเภทของโครงการ 
พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

(2.4)   ระยะเวลาดําเนินโครงการ1 ปเริ่มตนป 2560สิน้สุดป 2561 
(2.5)   สถานท่ีดําเนินโครงการ   อําเภอทุกอําเภอในจังหวัดชุมพร 
 

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1)   กลุมเปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(3.2)   ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ  ผูรับซ้ือผลผลิต ผูบริโภคและผูสงออกสินคา 
 

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1)   เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด 
1.  เกษตรกรจํานวน 517 คน ไดรับการฝกอบรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการใชสารเคมี

อยางถูกตองและปลอดภัย 
2.  เกษตรกรรอยละ 60 ท่ีผานการฝกอบรมสามารลด ละ เลิก การใชสารเคมีได 

(4.2)   ผลผลิต 
เกษตรกรจํานวน 517 คน ไดรับการถายทอดความรูเรื่องการใชสารเคมีไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย 
(4.3)   ผลลัพธ : 1 เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูสามารถลดตนทุนการผลิต 

  2 ผลผลิตมีคุณภาพมากข้ึน 
(4.4)  ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรสูงข้ึน 
 เชิงลบ :ไมมี 
 

(5) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค. ๖๐ ม.ค.-มี.ค.6๑ เม.ย.-มิ.ย.6๑ ก.ค.-ก.ย.6๑ 

1. ฝกอบรมเกษตรกร     
2. จัดงานรณรงค ลด ละ เลิกการใชสารเคมี     
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(6) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง จางเหมา 

 

(7) วงเงินของโครงการ จํานวน 1,096,000บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน   

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

821,900 
- 

158,080 
663,850 

- 
274,100 

- 
- 
- 
- 

 

 

(๘) ความพรอมของโครงการ 

(8.1)  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาต 
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลว แตอยูระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตาง ๆ  หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย 

อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(8.2)  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

มี และสมบูรณ........................................................................ 
มีแตยังไมสมบูรณ.................................................................... 
ไมมี 

(8.3)  ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

• บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

• เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันท่ี 
    มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
    ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

• เทคนิคในการบริการจัดการ มีประสบการณสูง 
    มีประสบการณปานกลาง 
    ไมมีประสบการณ 

 
 



378 
 

(8.4)  ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
  อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม 
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
  ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 

-ไมมี- 
 

(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด  : -ไมมี- 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 ป 2561  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ...........ไมตองระบุ.............. 
กิจกรรมหลัก .........ไมตองระบุ......... 
กิจกรรมยอย (ชื่อโครงการของหนวยงาน) : เพ่ิม
ศักยภาพการปองกันอุบัติภัยจากสารเคมีทาง
การเกษตร 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สมัมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

  
 
 
 
1,096,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

822,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

158,000 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 ป 2561  

(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 
  (12) วัสดุเครื่องแตงกาย 
  (13) วัสดุอาหาร 
  (14) วัสดุการเกษตร 
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
2.1 คาไฟฟา 
2.2 คาน้ําประปา 
2.3 คาบริการโทรศัพท 
2.4 คาบริการไปรษณีย 
2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
  (1.1) ครุภัณฑสํานักงาน 
         (ระบุรายการ) 
  (1.2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
         (ระบุรายการ) 
  (1.3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.4) ครุภัณฑงานบานงานครัว 
         (ระบุรายการ) 
  (1.5) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.6) ครุภัณฑกอสราง 
         (ระบุรายการ) 
  (1.7) ครุภัณฑการเกษตร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.8) ครุภัณฑการศึกษา 
         (ระบุรายการ) 
  (1.9) ครุภัณฑการแพทย 
         (ระบุรายการ) 
  (1.10) ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
          (ระบุรายการ) 
 

  
 
155,000 
508,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,100 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ตูเข่ียเชื้อ 1 ตู ราคาตูละ 9,600 บาท 
-เครื่องฉีดพนสารเคมีชนิดเครื่องยนต
แรงดันสูงแบบหลังสะพายจํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 14,500 บาท 
 
 
หมอนึ่งความดัน(ไฟฟา) 1 ชุด  250,000 
บาท 
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ขอมูลพ้ืนฐานระดับกิจกรรมยอย (โครงการของจังหวัด) 
ลําดับความสําคัญ 4.3 

ช่ือโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร 
ช่ือกิจกรรมหลัก: โครงการสงเสริมการจัดการสุขภาพดวยภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
วงเงิน ๑๙,๔๔๖,๓๐๐ บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด:การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยงานดําเนินการ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร   
ผูรับผิดชอบ นายจรัสพงษ สุขกรี ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท  ๐๗๗-๕๔๔๐๔๐,๐๘๙-๐๘๘๓๓๓๒ 
 

(๑) หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ท่ีมา: การแพทยแผนไทย เปนการแพทยท่ีดูแลสุขภาพแบบองครวม ครอบคลุมท้ังดานเวชกรรม

ไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย และการนวดไทย ซ่ึงถือเปนศาสตรและศิลปท่ีตกทอดกันมาจากรุนสูรุน  
ประเทศอาเซียนแตละประเทศตางก็มีการแพทยดั้งเดิมของตนเองท่ีพัฒนามาแตโบราณและยังใชอยูเชนเดียวกับ
ประเทศไทย มีสมุนไพรท่ีคลายคลึงกันเนื่องจากภูมิอากาศคลายกัน แตสิ่งท่ีแตกตางกันคือ ความกาวหนาในการ
ผสมผสานการแพทยดั้งเดิมเขาในระบบบริการสุขภาพการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมดานการแพทยด้ังเดิม
สูประชาคมอาเซียนมีการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ (AEC)  ในการพัฒนามาตรฐานของการผลิตยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพจากสมุนไพร เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องสําอาง รวมท้ังผลิตภัณฑชุมชนจากสมุนไพร (OTOP)   
ไดแก ๑)การพัฒนากระบวนการผลิตยาแผนไทยสูมาตรฐานสากล ๒)การเรงรัดพัฒนามาตรฐานการผลิตยาจาก
สมุนไพรของโรงพยาบาลของรัฐเขาสูมาตรฐาน GMP อยางนอยทุกเครือขายบริการละ ๑แหง ๓)การจัดตั้ง “ตลาด
กลางวัตถุดิบสมุนไพร” เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร และพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร ๔)
การพัฒนาศักยภาพของศูนยพัฒนายาไทยและสมุนไพร เพ่ือพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพรในรูปของสารสกัดให
มากข้ึน ๕)การพัฒนาและอนุรักษ “สวนปาสมุนไพรชุมชน” เพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน ๖) การพัฒนา
สมุนไพรไทยสูผลิตภัณฑสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย           การยกระดับการบริหารจัดการท้ังดาน
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การผลิต การจัดระบบยา  (สงเสริมใหมีการผลิตยาสมุนไพร) รวมถึงภารกิจของ
รัฐเขาไปดูแล และจัดการธุรกิจดานการนวดไทย ท้ังในรพ. ชุมชน  โรงแรม   ธุรกิจสปาตางๆ  ปมน้ํามันและ
ศูนยการคา เพ่ือใหมีมาตรฐานการบริการอันเปนท่ียอมรับของประชาชน นักทองเท่ียวท้ัง ชาวไทยและ
ตางประเทศ  ประกอบกับความสนใจของประชาชนท่ีหันมานิยมดูแลตนเองแบบเขาถึงธรรมชาติ โดยเฉพาะการใช
สมุนไพรท้ังท่ีเปนอาหาร ยา  เครื่องสําอาง สอดคลองกับสภาวการณเศรษฐกิจ ปจจุบันท่ีมุงเนนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมีสวนรวมภาคีเครือขายสุขภาพในพ้ืนท่ี ทําใหมีการสงเสริมและจัดการสุขภาพดวยภูมิปญญา
การแพทย   แผนไทยเพ่ิมข้ึน ท้ังดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การรักษาโรค และการฟนฟูสภาพ  

(๑.๒) สภาพปญหา/ความตองการ: จังหวัดชุมพรเปนจังหวัดหนึ่ง ท่ีมีการดําเนินการดานการแพทย
แผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง 
โดยมีการประสานการดําเนินงานจากกลุมภาคีเครือขายสุขภาพในพ้ืนท่ี โรงพยาบาลทาแซะ เปนโรงพยาบาลท่ีมี
การผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร จํานวน ๔๓ รายการ เพ่ือใหสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงในจังหวัด 
รวมถึงจังหวัดในภาคกลางและภาคใต มีรายการสั่งซ้ือมูลคาปละหลายลานบาท แตวัตถุดิบสมุนไพรยังมีไม
เพียงพอตอการผลิต นอกจากนี้สถานท่ีผลิตยามีอายุการใชงานนาน จําเปนตองปรับปรุงเพ่ือใหผานมาตรฐานการ
ผลิตยาสมุนไพร นอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังไมมีศูนยเรียนรูดานการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน รวมถึง
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การประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง รวมถึงสวนสมุนไพรหมอพร เปนแหลงปลูกสมุนไพร เปนตนแบบการแพทยแผน
ไทยของบิดาการแพทยแผนไทย กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ขาดการดูแลและพัฒนาเพ่ือเปนแหลงศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูแกประชาชน  นักเรียน และนักทองเท่ียว เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติฯ และเปนการ
อนุรักษคุมครองภูมิปญญาสมุนไพรในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง โดยใหองคกรปกครองทองถ่ินเขามามีสวนรวมบริหาร
จัดการ  

(๑.๓) ความเรงดวน 
  ๑. ปญหาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑยังไมไดมาตรฐานอยางยั่งยืน เนื่องจากความไมพรอม
ของสถานท่ีผลิตท่ีตองมีมาตรฐาน 
  ๒. การสงเสริมงานแพทยแผนไทย ทําใหประชาชนในทองถ่ินมีรายได มีอาชีพ จากการนํา
ความรูไปประกอบอาชีพ การขายวัตถุดิบท่ีปลูก  
  ๓. รพ.ทาแซะเปนแหลงศึกษาดูงานท้ังดานวิชาการเก่ียวกับภูมิปญญาแพทยแผนไทยและแพทย
พ้ืนบาน  
  ๔. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงใหความรูเก่ียวกับสมุนไพรไทย และสมุนไพรในทองถ่ิน  
 

 (๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค 
 ๑.เพ่ือสงเสริมกลุมผูปลูกสมุนไพร เกษตรกรในพ้ืนท่ี ใหปลูกสมุนไพรและนําวัตถุดิบสมุนไพร             

มาใชแปรรูปอยางครบวงจร 
 ๒.เปนการสรางงาน สรางอาชีพ รายไดแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี  
 ๓.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีการผลิตยาสมุนไพรและสถานท่ีแปรรูปผลผลิตใหไดมาตรฐาน 
 ๔.เพ่ือมีแหลงเรียนรูสมุนไพรตนแบบแกนักเรียน ประชาชน และนักทองเท่ียว  
 ๕.เพ่ือสงเสริมการประชาสัมพันธผลิตภัณฑสมุนไพร ภูมิปญญาทองถ่ิน  
(๒.๒) สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
          ประเด็นยุทธศาสตร (กลยุทธ) 

  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเท่ียวและ 
      บริการของจังหวัด 
��การเสริมสรางคุณภาพชีวิต สรางความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา 

และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
การอนุรักษ ปองกัน และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 
การปองกัน ปราบปราม และสรางระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ  
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(๒.๓) ลักษณะโครงการ 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   การพัฒนาดานสังคม  ดานการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานการรักษาความม่ันคง
และความสงบ 

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๕) ประเภทของโครงการ 
พัฒนา   ดําเนินการปกติ 
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(๒.๖) ระยะเวลาดําเนินโครงการ    ๑ปเริ่มตนป๒๕๖๑สิ้นสุดป ๒๕๖๒ 
(๒.๗) สถานท่ีดําเนินโครงการ :เปาหมาย๘ อําเภอสวนสมุนไพรหมอพร ตําบลหาดทรายรี รพ.ทาแซะ 
 

(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (๓.๑) กลุมเปาหมาย  

- กลุมเกษตรกรปลูกสมุนไพร 
 - ประชาชนท่ัวไป 
 - นักเรียน  
 - นักทองเท่ียว   
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย 

          - ผูรับบริการในสถานบริการสาธารณสุขทุกแหง 
          - ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร  
 
 (๔) เปาหมาย 
 (๔.๑) เปาหมายโครงการ 
  ๑. รอยละของประชาชน/เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เปาหมาย ๒๐๐ คน  

 ๒. รอยละ ๘๐ ของเกษตรกรท่ีผานการอบรมมีความรูสามารถปลูกสมุนไพรไดอยางถูกตองและ
มีคุณภาพ 
  ๓. สวนสมุนไพรเทิดพระเกียรติฯตนแบบของจังหวัด ๑ แหง  
 (๔.๒) ผลลัพธ :เกษตรกรมีอาชีพเสริม มีรายได พ้ืนท่ีมีศูนยเรียนรู ดานสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร  
แหลงศึกษาดูงานแกผูสนใจ และนักทองเท่ียว  
 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

๑. จัดตั้งกลุมผูปลูกสมุนไพร 
 ๒. คัดเลือกสมุนไพรแกพ้ืนท่ี 
 ๓. ฝกอบรมความรูดานการปลูกสมุนไพรท่ีดีและเหมาะสม 

๔. สงเสริมการปลูกสมุนไพรแบบครบวงจรอยางมีคุณภาพ 
 ๕. ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสมุนไพรตนแบบ  
 ๖. พัฒนาสถานท่ีผลิตยาสมุนไพร และแปรรูปผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน  
 ๗. พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหไดมาตรฐาน  
 ๘. จัดตั้งศูนยสาธิตและจําหนายยาและผลิตภัณฑสมุนไพร  

๙. สงเสริมการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ   
 

(๖) วิธีดําเนินงาน 
    ดําเนินการเอง   จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ  จํานวน ๑๙,๔๔๖,๓๐๐ บาท 
 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
๒๕๖๑ ๑๙,๔๔๖,๓๐๐  ๑๙,๔๔๖,๓๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๙,๔๔๖,๓๐๐  ๑๙,๔๔๖,๓๐๐ 
 
(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หนวย : บาท 
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น ๑๙,๔๔๖,๓๐๐ - 
งบดําเนนิงาน 
       - คาตอบแทน 
       - คาใชสอย 
       - คาวัสดุ 
       - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
       - คาครุภัณฑ 
       - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
๕๐,๔๐๐ 

๓๙๔,๙๐๐ 
๕๐๑,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๑๖,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

 

 

(๙) ความพรอมของโครงการ 
(๙.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ 

อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวอยูใน 

ระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)............................................ 
ไมมี 
(๙.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 

๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 
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๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
 ไมมีประสบการณ 

 (๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม  
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว  
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
   คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา  
 (๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)  
   ไมตองทํารายงานการศึกษา  
   ตองทํารายงานการศึกษา  
 (๙.๖) ผลตอบแทน  
   มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  
  ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  
 
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ 
โครงการ: สงเสริมการจัดการสุขภาพดวยภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 
(๑๑) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :  - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 ป 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : ดานสังคม 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร 

กิจกรรมหลัก สงเสริมการจัดการสุขภาพดวยภูมิ

ปญญาทองถ่ินเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 

1. งบดําเนินงาน 

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

1.1.1 คาตอบแทน 

  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (3) คาเชาบาน 

  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 

  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

1.1.2  คาใชสอย 

  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 

  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (5) คาเชาทรัพยสิน 

  (6) คาจางเหมาบริการ 

  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (8) คารับรองและพิธีการ 

  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

1.1.3  คาวัสดุ 

  (1) วัสดุสํานักงาน 

  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

  

 

 

 

 

 

19,446,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,400 

 

394,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501,000 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 ป 2561  

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (6) วัสดุกอสราง 

  (7) วัสดุงานบานงานครัว 

  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

(9) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 

  (10) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (11) วัสดุอาหาร 

  (12) วัสดุการเกษตร 

  (13) วัสดุยานพาหนะและขนสง 

2.2 คาสาธารณูปโภค 

2.1 คาไฟฟา 

2.2 คาน้ําประปา 

2.3 คาบริการโทรศัพท 

2.4 คาบริการไปรษณีย 

2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

2. งบลงทุน 

2.1 คาครุภัณฑ 

(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 

(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 

  (1.1) ครุภัณฑสํานักงาน (ระบุรายการ) 

  (1.2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

         (ระบุรายการ) 

(1.3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร(ระบุรายการ) 

(1.4) ครุภัณฑงานบานงานครัว(ระบุรายการ) 

 (1.5) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

(ระบุรายการ) 

  (1.6) ครุภัณฑกอสราง(ระบุรายการ) 

  (1.7) ครุภัณฑการเกษตร  (ระบุรายการ) 

  (1.8) ครุภัณฑการศึกษา(ระบุรายการ) 

  (1.9) ครุภัณฑการแพทย(ระบุรายการ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



388 
 
 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 ป 2561  

(1.10) ครุภัณฑวิทยาศาสตร(ระบุรายการ) 

 

2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 

 (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 

 (1.1) คาท่ีดิน(ระบุรายการ) 

 (1.2) คากอสรางอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสราง

ประกอบ(ระบรุายการ) 

 (1.3) คาปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและ

สิ่งกอสรางประกอบ(ระบุรายการ) 

(1.4) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง

ประกอบ(ระบุรายการ) 

 (1.5) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง

ประกอบ(ระบรุายการ) 

 (1.6) คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสราง

ประกอบ(ระบุรายการ)    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,500,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
ลําดับความสําคัญ 4.4 

ช่ือโครงการ :พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร 
ช่ือกิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกชวงวัย    วงเงิน   1,425,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ:พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
หนวยดําเนินการ: สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ: นางสาววัลภา  แกวสวี  ตําแหนง : นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดชุมพร  โทรศัพท 0 77511710 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.1) ท่ีมา: นโยบายของรัฐบาลท่ีใหประชาชนทุกกุลุมเปาหมายโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ มีความม่ันคงในการดํารงชีวิตใหมีการพิทักษและคุมครองสิทธิตามกรอบ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 จังหวัดชุมพรกําหนดวิสัยทัศน“ชุมพรเมืองนาอยู บนพ้ืนฐานการพัฒนาเกษตรกรรมและการทองเท่ียว
คุณภาพ เชื่อมโยงสองฝงทะเล” ซ่ึงพันธกิจสําคัญประการหนึ่งในการบรรลุวิสัยทัศนคือการพัฒนาคน 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะตองพัฒนาศักยภาพคนใหมี
ความรู มีคุณธรรม สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางเต็มศักยภาพและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็งภูมิคุมกันและมีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวท่ีอบอุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ:สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักท่ีสําคัญในการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพโดยครอบครัวจะทําหนาท่ีในการเลี้ยงดูบุตรใหมีพัฒนาการทางดานรางกายจิตใจอารมณและสังคมให
เปนไปตามวัยท่ีเหมาะสมและอบรมปลูกฝงแนวความคิดในการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม ใหสมาชิกในครอบครัวไดทําหนาท่ีในสถานะตาง ๆ ใหเหมาะสมตั้งแตในสถานะบุตรหลานพ่ี 
นอง พอแมรวมท้ังกลอมเกลาใหมีความกตัญูกตเวทีดูแลบุพการีซ่ึงประกอบดวย ปู ยาตา ยาย และเอ้ืออาทร
ตอเครือญาติ ลุง ปา นา อาซ่ึงเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางครอบครัวใหมีความรัก สามัคคีรวมท้ัง
เชื่อมโยงครอบครัวกับชุมชนและสังคมใหมีความเขมแข็งหากสถาบันครอบครัวทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณ จะ
เปนการลดปญหาสังคมตาง ๆ เชนปญหาเด็กถูกทอดท้ิงหนีเรียนพฤติกรรมไมเหมาะสมติดเกมสทะเลาะวิวาท
ทองไมพรอมลักขโมย ยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว หยาราง ฯลฯโดยครอบครัวท่ีสามารถทําหนาท่ีได
สมบูรณจะตองเปนครอบครัวท่ีมีการเตรียมความพรอมและมีความรูในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม ซ่ึง
ในอดีตครอบครัวไทยเปนครอบครัวขยายซ่ึงมีปู ยา ตา ยาย พอแม ลูกหลาน อาศัยอยูดวยกันมีการเรียนรูผาน
ประสบการณของคนแตละชวงวัย และชวยกันเลี้ยงดู อบรมกลอมเกลาสมาชิกในครอบครัว ใหมีความ
รับผิดชอบดังท่ีกลาวมาแลวแตปจจุบันรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนเปนครอบครัวเดี่ยวซ่ึงอาจจะมีพอแมลูกหรือ
ครอบครัวสวนหนึ่งอาจจะมีเฉพาะพอหรือแมเลี้ยงเด่ียว จึงเสียโอกาสในการรับการถายทอดความรู
ประสบการณในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และไมมีผูชวยเลี้ยงดูบุตรหลานทําใหบุตรหลานขาดประสบการณชีวิตไม
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สามารถทําหนาท่ีในฐานะสมาชิกครอบครัวท่ีดีสงผลใหเกิดปญหาสังคมตางๆซ่ึงเปนภาระและเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ

 จังหวัดชุมพร มีจํานวนครอบครัวท่ีจะทะเบียนสมรสในป 2556 จํานวน 2,034 ครอบครัว จด
ทะเบียนหยา 751 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 36.92 ป 2557 จดทะเบียน 1,892 ครอบครัว จดทะเบียน
หยา จํานวน 821 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 43.39 และในป 2558 จดทะเบียน 1,831 ครอบครัว จด
ทะเบียนหยา จํานวน 796 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 43.47 ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวนี้ จะเปนวาสถานการณ
ครอบครัวของจังหวัดชุมพร มีการหยารางเปนจํานวนมากและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนเกือบจะถึงครึ่งหนึ่ง
ของครอบครัวท่ีจดทะเบียนสมรส ซ่ึงนับวาเปนสถานการณท่ีรุนแรง และสงผลใหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการขาดท่ี
พ่ึงพิง ไดรับความเดือดรอนและอาจจะตกเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดชุมพร ตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ “พัฒนา
ศักยภาพสมาชิกในครอบครัวทุกชวงวัย” เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกครอบครัวมีความรู มีภูมิคุมกัน พอเพียงในการ
ดํารงชีวิต ปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ มีสัมพันธภาพครอบครัวท่ีอบอุน 
 ความเรงดวน : แนวโนมของครอบครัวท่ีจดทะเบียนหยาเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เปนเหตุใหเด็ก สตรี คนพิการ และ
ผูสูงอายุ ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ขาดท่ีพ่ึงพิง ไมมีผูดูแล และสวนหนึ่งเปนผูท่ีถูก
กระทําดวยความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว หากไมปองกัน แกไข เฝาระวัง จะสงผลกระทบรุนแรงมากข้ึน 
 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑)วัตถุประสงคของโครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครัวเรือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง 
  2. เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 3. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
 (2.2) สถานภาพของโครงการ 
                 โครงการเดิม              โครงการใหม 

 (2.3) ประเภทของโครงการ 
                           พัฒนา                     ดําเนินการปกติ 

 (2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดป 30 มิถุนายน 2561 
(2.5) สถานท่ีดาํเนินโครงการ :  จํานวน 8 อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
 
(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 (๓.๑)กลุมเปาหมาย : กลุมท่ีมีแผนแตงงาน คูสมรสใหมกลุมครอบครัวท่ีกําลังตั้งครรภและกลุม
ครอบครัวท่ีมีเด็กและผูสูงอายุ กลุมเด็กและเยาวชน และกลุมครอบครัว พอ แม ลูก จํานวน 650 คน 

(๓.๒)ผูมีสวนไดสวนเสีย :องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานเครือขายดานสังคมท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ฯลฯ 

 
(๔) เปาหมายผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
   ตัวช้ีวัดรอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว 
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(๔.๒) ผลผลิต 
  ผูเขารวมโครงการจํานวน 650 คน นําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการเขารวม
โครงการไปปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกในครอบครัวไดอยางเหมาะสม 

 (๔.๓) ผลลัพธ : สมาชิกในครอบครัวทุกชวงวัยมีภูมิคุมกันและปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกในครอบครัวได
อยางมีประสิทธิภาพสถาบันครอบครัวมีความอบอุนเขมแข็ง 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสมาชิกในครัวเรือน และชวยลดปญหาสังคม ดาน

เด็กเยาวชน คนพิการ สตรีและผูสูงอายุ ซ่ึงมีสาเหตุจากครอบครัวแตกแยกและสงเสริมใหชุมชนและสังคมมี
ความเขมแข็ง 

เชิงลบ :  - 
 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัดเสนอขอ และทําเครื่องหมาย 
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
 ต.ค.–ธ.ค.

60 
ม.ค.-มี.ค.

61 
เม.ย.-มิ.ย.

61 
ก.ค.-ก.ย.

61 
1. อบรมใหความรูแกกลุมท่ีเตรียมสมรสคูสมรสใหม 
ครอบครัวท่ีตั้งครรภ ครอบครัวท่ีมีเด็กเล็กและผูสูงอายุ 
จํานวน 2 รุน 
2. กิจกรรมจัดคาย 
   2.1 จัดคายเด็กและเยาวน จํานวน 2 รุน  
   2.2 จัดคายครอบครัวสัมพันธ จํานวน 1 รุน 
3.จัดทําสื่อรณรงคลดความรุนแรงในครอบครัว 
4. จัดกิจกรรมประกวด “บานนาอยู ครอบครัวอบอุน” 
5. ติดตาม ประเมินผล 

    

 
(๖)วิธีการดําเนินงาน   ดําเนินการเอง           จางเหมา 
 
(๗)วงเงินของโครงการ จํานวน 1,425,000บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 1,425,000  

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 

1,425,000 
159,600 

1,182,450 
82,950 

- 
- 
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 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

- 
- 
- 
- 

 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันที หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 

ไมมี 
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

  ๏บุคลากรมีประสบการณ        ท้ังหมด           บางสวน              ไมมีประสบการณ 
 
  ๏เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีพรอมดําเนินการไดทันที 
                                                                  มีบางสวนตองจัดหาเพ่ิมเติม 
                                                                  ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
  ๏เทคนิคในการบริหารจัดการ      มีประสบการณสูง 
                                                                  มีประสบการณปานกลาง 
                                                                  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
ไมตองทํารายงานการศึกษา 

ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ติดตามประเมินผล และใหคําแนะนํารวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนในพ้ืนท่ี 
 
(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :  - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 ป 2561  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ...........ไมตองระบุ.............. 
กิจกรรมหลัก .........ไมตองระบุ......... 
กิจกรรมยอย (ชื่อโครงการของหนวยงาน) : พัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกชวงวัย 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
1,425,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
159,600 
 
 
410,500 
 
 
 
 
256,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร จํานวน 200 
เลม ๆ 60 บาท   เปนเงิน 12,000.- 
บาท   
- คาจางเหมาจัดปายไวนิล ขนาด 4*6 X 
150 ม. จาํนวน 2 รุน ๆ ละ 3,600.- 
เปนเงิน 7,200.- บาท 
- คาจางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ (ไป-
กลับ) 2 คัน ๆ ละ 5,000 บาท จํานวน 2 
รุน ๆ ละ 10,000.- บาท เปนเงิน 
20,000.- บาท  
 - คาจางเหมาตกแตงสถานท่ี จํานวน 1 
รุน ๆ ละ 3,000.- บาท เปนเงิน 6,000.- 
บาท     
   - คาเชาเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 
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  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
515,700 
 
 
 
54,000 
29,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000.- บาท จํานวน 2 รุน เปนเงิน 
4,000.- บาท    
- คาจางเหมาถายเอกสาร จํานวน 150 
ชุด ๆ ละ 20 บาท  เปนเงิน 3,000.- 
บาท 
- คาจางเหมาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ  
3,000 แผน ๆ ละ 7 บาท เปนเงิน 
21,000.-บาท 
-  คาจางเหมาจัดทําสปอรตโฆษณา
ประชาสัมพันธ  3 ชุด ๆ 1,000.- บาท 
เปนเงิน 3,000.- บาท 
- คาจางสถานีวิทยุประชาสัมพันธสปอรต 
20 สถานี ๆ 1,500.-/ด. 3 ด. เปนเงิน 
90,000.-บาท 
- คาจางเหมาจัดทําแผนปายประชาสัมพันธ
พรอมกรอบ ขนาด 2X4 เมตร พรอม
ติดตั้งจํานวน 10 ปาย ๆ ละ 3,000.- 
บาท เปนเงิน 30,000.- บาท 
- คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ 
ขนาด 1.7 * 3 ม. จํานวน 60 ปาย ๆ ละ 
800 บาทเปนเงิน 48,000.- บาท 
- คาจางเหมาจัดทําโลเกียรติคุณ จํานวน 8 
อัน ๆ ละ 1,500.- บาท เปนเงิน 
12,000.- บาท 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
ลําดับความสําคัญ 4.5 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร 
กิจกรรมหลัก : โครงการจัดการเรียนการสอนแกผูสูงอายุ จังหวัดชุมพร   วงเงิน  4,300,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด :การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีความม่ันคงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน และลดความเหลือมล้ําทางสังคม 
หนวยดําเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : ผศ.เผชิญชัยภตั ไชยสิทธิ์ ตําแหนง รองอธิการบดี  
สถานท่ีติดตอ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
หมายเลขโทรศัพท 077505433 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : เนื่องจากประเทศไทย จะเขาสูสังคมผูสูงอายุ Aging  Society นโยบายผูสูงอายุของ
ประเทศไทย จะเปนนโยบายเชิงรับ ไดแก การจัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ  แตถาหากรัฐบาลจัดกิจกรรมใหแก
ผูสูงอายุ ๖๐ปข้ึนไป (ไมยอมอยูบานเลี้ยงหลาน) จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน วิชาการชวยเหลือตัวเองใน
ชีวิตประจําวัน  คอมพิวเตอร วาดภาพ เตนรํา ผูเรียนสามารถลงเรียนวิชาใดก็ไดท่ีตนสนใจ และถือวาเปนการ
ตอบสนองนโยบายเชิงรุกท่ีดีแกสังคมผูสูงอายุ เปนการมองและการจัดการกับศักยภาพของผูสูงอายุในดานบวก 
โดยไมตองมองสังคมผูสูงอายุเปนปญหาของสังคม แตใหมองวา เราจะดึงศักยภาพท่ีตองดึงมาจนหยดสุดทาย 
และรัฐบาลควรจะสงเสริมใหผูสูงอายุทํากิจกรรมเพ่ือรักษาสุขภาพ เพราะหากรักษา กาย+จิต ผูสูงอายุไดดี 
งบประมาณท่ีจะไปทุมกับการรักษาพยาบาลผูสูงอายุอาจจะลดลงได  สวนผูท่ีจะมาสอนผูสูงอายุเหลานั้น สวน
หนึ่งควรเปนผูสูงอายุท่ีเกษียณอายุราชการ อาจจะเปนเทียบไดวาเปนคลังสมองของไทย ท่ีเราสามารถนํามาใช
ไดในสังคมผูสูงอายุไดตอไป 
  ในการนี้ การจัดโครงการจัดการเรียนการสอนแกผูสูงอายุ จังหวัดชุมพร ไดสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  ไดแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗  
นโยบายดานท่ี ๓การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  ขอท่ี ๓.๓ การ
พัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความ
ยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการดูแลใหมีระบบการกูยืมท่ีเปนธรรมและการสงเคราะหผูยากไรตามอัตภาพ พัฒนา
ศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิ จัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ 
ผูสูงอายุ สตรี และเด็ก และ ขอท่ี ๓.๔เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต และการ
มีงานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแล
ในบาน สถานพักฟน และโรงพยาบาล ท่ีเปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 
รวมท้ังพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  ไดเล็งเห็นถึงนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  และเปนนโยบายเชิงรุก  
มากกวานโยบายเชิงรับ  จึงจัดโครงการบูรณาการตามยุทธศาสตร การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยเรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนแกผูสูงอายุข้ึนจึงไดจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแกผูสูงอายุ ซ่ึงเปนแนวคิดในการชวยเหลือ
ผูสูงอายุโดยใหความรู  ซ่ึงเปนความรูท่ีเรามีอยูในองคการอยูแลวใหเกิดประโยชน  เพ่ือผูสูงอายุไดพ่ึงพาตนเอง
ได  เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีอาชีพ มีรายไดเสริม ไดมาเจอเพ่ือน พบปะเพ่ือนระหวางการอบรม ทําใหผูสูงอายุไดมี
สุขภาพจิตดี  ใช เวลาวางให เ กิดประโยชน ซ่ึงถือวาเปนการชวยเหลือรัฐสวัสดิการอีกทางหนึ่ ง  ท่ี
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สถาบันการศึกษาไดชวยเหลือทางการศึกษา ใหผูสูงอายุมีงานทํา พ่ึงพาตนเองได  ถือวาเปนนโยบายเชิงรุก 
เพ่ือสนับสนุนนโยบายเชิงรับ คือ การรับเงินชวยเหลือผูสูงอายุและท่ีสําคัญท่ีสุดอยากจะเห็นภาพของ สจล. 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อยูในใจของประชาชนจังหวัดชุมพร  ท่ีเขาไดเอยนามวา “เขาโชคดีท่ีมี สจล.
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร” เปนสถาบันท่ีสรางอาชีพ สรางเพ่ือน สรางมิตรไมตรี สม
กับคําวา “ I LOVE KMITL”  

 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : เปนการเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะของประชาชนใน

จังหวัดชุมพรใหรอบดาน ถายทอดความรูดานภูมิปญญาผูสูงอายุ การปองกันอุบัติภัยจากสารเคมีทาง
การเกษตร เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพตองเกิดข้ึนพรอมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมพรดวย เพ่ือ
สงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการสืบสานและดํารงไวซ่ึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีท่ีสงตอมาจากรุนสูรุน 
  ความเรงดวน : แนวโนมของครอบครัวท่ีจดทะเบียนหยาเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เปนเหตุใหเด็ก สตรี 
คนพิการ และผูสูงอายุ ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ขาดท่ีพ่ึงพิง ไมมีผูดูแล และสวน
หนึ่งเปนผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว หากไมปองกัน แกไข เฝาระวัง จะสงผลกระทบ
รุนแรงมากข้ึน 
 
 (๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ: 
๑. เพ่ือใหผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร มีการเสริมสรางทักษะของผูสูงอายุใหอยูในสังคมอยางมี

คุณคา (ไมใชเปนปญหาของสังคม)    
๒.  เพ่ือเตรียมความพรอมเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ  ชวยเหลือตัวเองไดมีสุขภาพท่ีดี การเปน 

Active Aging  
๓.  เพ่ือใหผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร สามารถนําองคความรูตางๆไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
๔.  เพ่ือการจัดการความรู เปนคลังสมอง (Think Tank) ดานกุศโลบาย ใหแกจังหวัดชุมพร 

เพ่ือนํามาเปนขอมูล การศึกษาประวัติศาสตร (จากการเลาเรื่องราวในอดีต เพ่ือแกไขปญหาปจจุบัน ไดแก
ปญหาครอบครัว ปญหาสังคม ปญหาวัยรุนได) ในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดชุมพร  

(๒.2) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 
(๒.3) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 
(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1  ปเริ่มตนป   2560  สิ้นสุดป2561 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย :กลุมท่ีมีแผนแตงงาน คูสมรสใหมกลุมครอบครัวท่ีกําลังตั้งครรภและกลุม

ครอบครัวท่ีมีเด็กและผูสูงอายุ กลุมเด็กและเยาวชน และกลุมครอบครัว พอ แม ลูก 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานเครือขายดานสังคมท้ังภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ฯลฯ 
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(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
   ตัวช้ีวัด ๑.  ผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร เขารับบริการ จํานวน ๒๐๐ คน 

 ๒.  ผูสูงอายุเขาถึงสิทธิ บริการทางสังคม และสามารถชวยเหลือตัวเองได 
  (๔.๒) ผลผลิต ๑.  ผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร เขารับบริการ จํานวน ๒๐๐ คน 
    ๒.  ผูสูงอายุเขาถึงสิทธิ บริการทางสังคม และสามารถชวยเหลือตัวเองได 
    ๓.  มีการจัดการความรูของผูสูงอายุ เปนคลังสมอง ดานกุศโลบาย ใหแกจังหวัดชุมพร  

(๔.3) ผลลัพธ ๑.  ผูสูงอายุในจังหวัดชุมพรมีความม่ันคงในชีวิต 
    ๒.  ผูสูงอายุนําความรูท่ีไดไปใชประโยชน 
    ๓.  ผูสูงอายุชวยเหลือตัวเองไดมีสุขภาพท่ีดี การเปน Active Aging 

(๔.4) ผลกระทบ 
เชิงบวก :ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสมาชิกในครัวเรือน และชวยลดปญหาสังคม ดาน

เด็กเยาวชน คนพิการ สตรีและผูสูงอายุ ซ่ึงมีสาเหตุจากครอบครัวแตกแยกและสงเสริมใหชุมชนและสังคมมี
ความเขมแข็ง 

เชิงลบ :  - 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๐ ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 
กิกรรมจัดการเรียนการสอนแก
ผูสูงอายุจังหวัดชุมพร 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง   จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการจํานวน 4,300,000 บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 4,300,000  

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

4,300,000 
800,000 

2,500,000 
1,000,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(8.๖) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ :  - 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด:  - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 ป 2561  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ...........ไมตองระบุ.............. 
กิจกรรมหลัก .........ไมตองระบุ......... 
กิจกรรมยอย (ชื่อโครงการของหนวยงาน) จัดการ
เรียนการสอนแกผูสูงอายุจังหวัดชุมพร 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
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400 
 
 



400 
 

แบบฟอรมพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.1 
ช่ือโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนทองถิ่น 
ช่ือกิจกรรมหลัก : ศูนยการจัดการขยะอินทรียในระดับครัวเรือน ชุมชนและวัสดุท่ีเหลือใชทางการเกษตรโดย
ไสเดือนดินเพ่ือการผลิตปุยอินทรียแบบบูรณาการท่ียั่งยืน วงเงิน  450,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี 
ความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ : พัฒนาเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หนวยดําเนินการ: มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายชัยวิชิต เพชรศิลา 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 
 ขยะอินทรียในครัวเรือนเกิดจาการประกอบอาหารท่ีใชสําหรับบริโภคและขยะอินทรียท่ีไดจาก
ครัวเรือน สวนใหญจะเปนเศษผัก ผลไม เศษอาหาร และเศษสัตวตางๆ ท่ีเกิดจากการประกอบอาหาร ซ่ึงในแต
ละครัวเรือนจะมีเศษอาหารท่ีเหลือจากการบริโภค0.5 – 3กิโลกรัม ข้ึนอยูจํานวนสมาชิกในครัวเรือนและเศษ
ขยะอ่ืน ๆ ถาเปนแหลงชุมชนท่ีมีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมากขยะเหลานี้ก็จะเพ่ิมปริมาณท่ีมากข้ึน
ตามลําดับ เชน ขยะในอําเภอละแม จังหวัดชุมพรในแตละวันจะมีขยะรวมประมาณ 15 – 16 ตัน (เปนขยะ
รวมท่ียังไมมีการแยกขยะ) และขยะเหลานี้นับวันจะเพ่ิมข้ึนทุกวัน และสรางปญหาใหกับองคการบริหารสวน
ทองถ่ินท่ีจะหาพ้ืนท่ีในการจัดการขยะใหมีความปลอดภัยแตจําเปนตองใชพ้ืนเปนบริเวณกวางและหางไกลจาก
ชุมชนซ่ึงจะเปนปญหาอยางมากในการจัดการขยะเหลานี้จําเปนตองใชตนทุนท่ีสูงข้ึน นอกจากนั้นขยะอินทรีย
ตางๆ เหลานี้ในระยะยาวยังกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม เชน กลิ่นเนาเหม็น และมีการปนเปอนสูแหลงน้ําท่ี
ใชในการอุปโภคและบริโภค ซ่ึงมีความเสี่ยงตอการดํารงชีวิตประจําวัน ขยะอินทรียมักจะเกิดปญหากับชุมชน
ใหญ ท่ีมีประชาชนอาศัยอยูกันหนาแนนและมีปญหาขยะมากข้ึนตามไปดวย ดังนั้น มหาวิทยาลัยแมโจ- ชุมพร 
เห็นถึงความสําคัญของการจัดการขยะอินทรียใหมีตนทุนท่ีต่ํา เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและยั่งยืน ในการจัดการ
ขยะอินทรียตลอดจนวัสดุท่ีเหลือใชทางการเกษตร เชน ทะลายเปลาปาลมน้ํามัน ทางปาลมน้ํามัน ใยปาลม
น้ํามัน สลักกากปาลมน้ํามัน และอ่ืนๆ โดยการใชไสเดือนดินซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยหรือไมมีเลย และผลพลอยไดจาการใชไสเดือนดินกําจัดขยะ เชน มูลไสเดือนดิน และน้ําหมักมูลไสเดือน
ดิน ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนทางการเกษตรได เชน การปลูกพืช และยังสามารถสรางรายไดแกครัวเรือนได  
 จากการศึกษาการใชไสเดือนดินในการกําจัดขยะอินทรียท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ พบวาไสเดือนดิน 1 
กิโลกรัม มีประมาณ 970 – 1,200 ตัว สามารถกินอาหารหรือขยะอินทรียประมาณ 120 - 150 กรัม/วัน 
และครอบครัวท่ีมีสมาชิกประมาณ 3 - 4 คน จะมีขยะอินทรียไดประมาณ 1.5 –3  กิโลกรัมตอวัน และ
สามารถใชไสเดือนกําจัดขยะอินทรียในครัวเรือนได และนอกจากนั้นยังสามารถชวยในการลดขยะอินทรียจาก
ตนทาง (ครัวเรือน) สูปลายทางท่ีนอยลง (การจัดเก็บของเทศบาล, อบต.) ได การใชไสเดือนดินนับวาเปน
แนวทางหนึ่งในการกําจัดขยะอินทรียในยุดปจจุบัน เนื่องจากไสเดือนดินมีแตผลดีไมมีโทษ และสามารถ
ขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการใชไสเดือนดินในการกําจัดขยะอินทรียและวัสดุท่ีเหลือใชทางการเกษตรใน
ชุมชนเปนทางเลือกหนึ่งท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและยั่งยืน ตลอดจนเปนฐานการเรียนรูการใชไสเดือนในการ
กําจัดขยะอินทรียท่ีชุมชนอ่ืนใกลเคียงสามารถมาเรียนรูและสรางเครือขายไปสูแหลงชุมชนอ่ืนๆ ได 

(1.1) ท่ีมา :  แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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 (1.2) สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา/ความตองการ : เกษตรกรมีรายไดตํ่า รายจายสูง หนี้สินภาคครัวเรือน ปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม สัดสวนคนจนในสังคม การบริหารจัดการขยะ คุณภาพน้ํา และการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม
เพ่ือลดภาวการณปลอยกาชเรือนกระจก 

 ความเรงดวนจําเปน  
 1. ปญหาดานเศรษฐกิจ คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ภาวะหนี้สินของครัวเรือน ขาดแหลง
เงินทุน 
 2. ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน น้ํากินน้ําใช และน้ําเพ่ือทําการเกษตรไมเพียงพอ ถนนไมไดมาตรฐาน 
การเขาถึงระบบไฟฟา ประปา 
 3. ปญหาดานสังคม ปญหายาเสพติด อาชญากรรม คุณภาพของสถานศึกษาในพ้ืนท่ี การแพรระบาย
ของไขเลือดออก ประชาชนมีความขัดแยงในพ้ืนท่ี ขาดความสามัคคี 
 4. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบุรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือทําการเกษตร ปญหาการอุทกภัย ปญหาขยะมูลฝอย 
 
(2)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 
  1. สงเสริมใหมีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนท่ีสามารถลดขยะอินทรียจากตน
ทางสูปลายทางได 
  2. เพ่ือสงเสริมเกษตรกร ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปใหมีสวนรวมในการ
จัดการขยะอินทรียและขยะอ่ืนๆ ในทองถ่ินอยางยั่งยืน 
  3. เพ่ือสงเสริมการใชไสเดือนดินในการกําจัดขยะอินทรียและเศษวัสดุท่ีเหลือใชทาง
การเกษตร และผลพลอยไดจากการเลี้ยงไสเดือนดินท่ีสามารถนําไปปลูกพืชได 
 (2.2) สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม  โครงการใหม 
 (2.3) ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา   ดําเนินการปกติ 
 (2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ป เริ่มตนป 2560 สิ้นสุดป2561 
 (2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ชุมชนเมือง ตําบล เทศบาล ชุมชนในอําเภอ ชุมชนในตลาด และ
ครัวเรือน การดําเนินการภายในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 8 อําเภอ และ 5โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
 
(3)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (3.1) กลุมเปาหมาย :  ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 1. การบริการองคความรูถายทอดสูระดับชุมชน 8อําเภอในจังหวัดชุมพร  
 2. การสรางเครือขายและการบูรณาการเทคโนโลยีสูชุมชนแมขายและเครือขายจังหวัด

ใกลเคียง 5 ชุมชน จํานวน 50 คน 
   3.ครัวเรือนในอําเภอละแม จังหวัดชุมพร จํานวน 50คน 
   4.ครัวเรือนในอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 100 คน 
   5.ครัวเรือนในอําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร จํานวน 50 คน 
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   6.ครัวเรือนในอําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร จํานวน 50 คน 
   7.ครัวเรือนในอําเภอประทิว จังหวัดชุมพร จํานวน 50 คน 
   8.ครัวเรือนในอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร จํานวน 150 คน 
   9.ครัวเรือนในอําเภอสวี จังหวัดชุมพร จํานวน 50 คน 
   10.ครัวเรือนในอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร จํานวน 50 คน 
   11.สถานการศึกษา จํานวน 5แหงในจังหวัดชุมพร 

 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 1. ชุมชนมีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนคือตนทางในการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือน

เพ่ืองายตอการจัดการขยะสูปลายทางของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 2. ชุมชนมีความรับผิดชอบรวมกันในการจัดการขยะ และสรางความรับผิดชอบรวมกันมี

ความรักความสามัคคีในครัวเรือนและชุมชนได 
  3. ปลูกจิตสํานึกในชุมชน ครัวเรือน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปใหมีความรักใน
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 
 
(4)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เปาหมายโครง 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณรอยละ80 ของผูเขารับบริการท่ีมีความรูเพ่ิมข้ึนจากการเขารับการบริการ
เชิงคุณภาพรอยละ 80ความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรท่ีไดรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ
ประโยชนจากการบริการ 
 (4.2) ผลผลิต 

เชิงปริมาณ 
 (1) จํานวนผูเขารับบริการ  600 คน 
 (2) ชุมชน 8 อําเภอในจังหวัดชุมพร 
 (3) สถานการศึกษา จํานวน 5แหงในจังหวัดชุมพร 

เชิงคุณภาพ 
 (1) รอยละ 80ของความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 (2) รอยละ 90ของโครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 (3) การจดัการขยะในชุมชนอยางเปนระบบ และจาํนวนโครงการ 1 โครงการ 
 (4.3) ผลลัพธ 
 (1) จํานวนโครงการ 1 โครงการ 
 (2) การจัดการขยะท่ีถูกวิธีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและผลพลอยไดจากการจัดการขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน 
 (4.4) ผลกระทบ 

 เชิงบวก : ปริมาณขยะในครัวเรือน และชุมชนลดลง ครัวเรือน และชุมชนมีความรับผิดชอบ
รวมกันในการจัดการขยะในชุมชน ตลอดจนการอนุรักษธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 

 เชิงลบ : ในระยะการดําเนินการควรสรางความเขาใจตอการจัดการขยะในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชนเพ่ือสรางระบบการจัดการขยะท่ีกอใหเกิดความยั่งยืนไดเพ่ือลดการท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ และ
ท่ีอ่ืนๆ ท่ัวไปท่ีไมมีระบบการจัดการขยะท่ีถูกตองอาจจะสรางมลภาวะเปนพิษได 
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(5) แนวทางการดําเนินงาน 
 (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
60 

ม.ค. – มี.ค.
61 

เม.ย. – มิ.ย.
61 

ก.ค. – ก.ย. 
61 

1.คณะกรรมการในการดําเนินการ 
2.สํารวจปริมาณขยะในแตละชุมชน และ
กลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการ 
3.วางแผนการดําเนินการเตรียมความพรอม
ในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและ
กลุมเปาหมาย 
4.ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและ
กลุมเปาหมาย 
5.สรางแมขายและเครือขายในการจัดการ
ขยะอินทรียโดยไสเดือนดินสูชุมชนอ่ืน 
6. สรุปผลการดําเนินการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง   จางเหมา 
  
(7) วงเงินของโครงการ   จํานวน  450,000บาท 
  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 450,000  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
68,400 

121,300 
260,300 
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(8) ความพรอมของโครงการ 
  (8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันท่ี 
  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ
แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 
    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
  (8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
    มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช).................................. 
    มีแตไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)................................... 
    ไมมี 
  (8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค 
  บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 
   เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
      มีบางสวน 
       ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
  (8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
   คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
  (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไมตองทํารายงานการศึกษา 
   ตองทํารายงานการศึกษา 
 
(9) วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบํารุงรกัษา เม่ือโครงการแลวเสรจ็ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ: 
 การถายทอดเทคโนโลยีสูศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล หมูบาน กลุมชุมชนตลาด กลุม
เศรษฐกิจพอเพียงในแตละชุมชนเพ่ือใหเกิดการถายทอดจากผูรูท่ีเคยฝกอบรมมาแลวสูชุมชนอ่ืนหรือกลุมอ่ืนๆ 
ท่ีสามารถเปนพ่ีเลี้ยงในการถายทอดเทคโนโลยีท่ีจะกอใหเกิดความยั่งยืนได โดยมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพรคอย
เปนพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษาในการสนับสนุนดานวิชาการ 
 
(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ปญหาดานการจัดการขยะเปนเรื่องท่ีตองมีความเขาใจในการจัดการ
ตั้งแตระดับครัวเรือน หมูบานชุมชนเมืองและตลาดสดซ่ึงเปนแหลงท่ีมีการเกิดข้ึนของขยะโดยไมมีการแยกขยะ
ตั้งแตแรกอาจจะมีผลตามมาคือการคัดแยกขยะปลายทางคอนขางยากและใชเวลาในการจัดการท้ังบุคลากร
เงินทุนและเวลาดังนั้นถามีการจัดการขยะแยกขยะตั้งแตตนทางก็จะสามารถลดปริมาณขยะอ่ืนๆสูปลายทางได
นอยลงและการจัดการขยะปลายทางท่ีงายข้ึนดวย และควรมีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการ
ขยะอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการจัดการขยะแบบบูรณาการอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป 2560 

(ถามี) 

ป 2561 

 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิตการจัดการขยะในระดับครัวเรือน ชุมชน 
อําเภอ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล โรงเรียน 
และวัสดุท่ีเหลือใชทางการเกษตรในจังหวัดชุมพร  

โครงการศูนยการจัดการขยะอินทรียในระดับ
ครัวเรือน ชุมชนและวัสดุท่ีเหลือใชทางการเกษตร
โดยไสเดือนดินเพ่ือการผลิตปุยอินทรียแบบบูรณา
การท่ียั่งยืน 

กิจกรรมหลักการอบรมการจัดการขยะในระดับ
ครัวเรือนและชุมชนและวัสดุท่ีเหลือใชทาง
การเกษตร 

1. งบดําเนินการ 

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

1.1.1 คาตอบแทน 

(1) คาตอบแทนผูปฎิบัติงานใหราชการ 

 

 

(1) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

 

 

(2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝกอบรม) 

 

1.1.2 คาใชสอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,000 

 

 

14,400 

 

 

36,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาจางสํารวจขยะในจังหวัดชุมพร
และรวบรวมขอมูล จํานวน 6 คน ๆ 
ละ 10 วัน ๆ ละ 300 บาท 
จํานวนเงิน 18,000 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการ 
6 คน ๆ ละ 200 บาท จํานวน 12 
ครั้ง จํานวนเงิน 14,400 บาท 

- คาวิทยากร จํานวน 2 คน × 30 
ชม. × ชม. ๆ ละ 600 บาท จํานวน
เงิน 36,000 บาท 
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(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

 

 

 

 

1.1.3 คาวัสดุ 

(1) วัสดุสํานักงาน 

 

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

 

(3) วัสดุงานบานงานครัว 

 

 

 

 

(4) วัสดุการเกษตร 

49,300 

42,000 

 

30,000 

 

 

 

9,300 

 

4,000 

 

129,000 

 

 

27,000 

 

27,000 

 

49,000 

 

15,000 

 

- คาเบี้ยเลี้ยงผูชวยโครงการ  

- คาอาหารกลางวันจํานวน 600 
คน x 1 ม้ือ x 70 บาท จํานวนเงิน 
42,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 600 
คน x 2 ม้ือ x 25 บาท จํานวนเงิน 
30,000 บาท 

 

- คาวัสดุสํานักงานจัดทําคูมือจํานวน
เงิน 9,300 บาท 

- คาเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 
1,000 กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท 
จํานวนเงิน 4,000 บาท 

- ถังแยกขยะขนาด 40 ลิตร จํานวน 
600 ถัง ๆ ละ 215 บาท จํานวน
เงิน 129,000 บาท 

- กะละมังพลาสติกขนาด 50 
เซนติเมตร จํานวน 600 ลูก ๆ ละ 
45 บาท จํานวนเงิน 27,000 บาท 

- มูลวัวจํานวน 600 กระสอบ ๆ ละ 
45 บาท เปนเงิน 27,000 บาท 

- พันธุไสเดือนดิน (พันธุ AF) จํานวน 
70 กิโลกรัม ๆ ละ 700 บาท เปน
เงิน 49,000 บาท 

- ตะแกรงรอนมูลไสเดือนดิน จํานวน 
600 อัน ๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 
15,000 บาท 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.2 
ช่ือโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ิน 
กิจกรรมหลัก:ธนาคารขยะหมูบาน   วงเงิน ๔๒๑,๖๐๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให 
มีความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ : พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หนวยดําเนินการ : สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นางอธิชา  รจนะ  ตําแหนง : ผูอํานวยการ  สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร                      
หมายเลขโทรศัพท  ๐๗๗-๕๙๖-๖๒๕ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา  : จากการท่ีมนุษยพยายามสราง และพัฒนาความเจริญใหสังคมท่ีตนเองอาศัยอยูโดยการ
นําทรัพยากรท่ีมีอยูตามธรรมชาติมาใชอยางไมระมัดระวังทําใหความสมดุลยทางธรรมชาติเสียไปดังนั้นจึงสงผล
ใหในปจจุบันนี้สิ่งแวดลอมไดเสื่อมโทรมลงไปมากและเกิดปญหามลพิษของสิ่งแวดลอมซ่ึงกําลังทวีความรุนแรง
ข้ึนจึงจําเปนจะตองมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมและแกไขปญหามลพิษอยางเรงดวนโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาขยะ
มูลฝอยจากแหลงกําเนิดตาง ๆ ทางรัฐบาลเองตางก็ตระหนักดีในปญหาดังกลาวนี้ โดยไดมีการกําหนด
มาตรการและแผนงานตาง ๆ มารองรับเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวนี้ แตก็ไมสามารถท่ีจะแกไขปญหาเรื่องนี้ได
อยางเด็ดขาด ยังคงมีปญหาขยะมูลฝอย ตกคางอยูตามสถานท่ีตาง ๆ ไมวาจะเปนชุมชนขนาดเล็ก หรือขนาด
ใหญในเมืองหรือนอกเมืองก็ตาม  
  (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : ปจจุบันจังหวัดชุมพร มีปริมาณขยะจํานวนมากซ่ึงมาจากการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน และการทองเท่ียว นับเปนภาระหนักในการบริหารจัดการกําจัดขยะเหลานั้น 
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนมากมายทุกวันสงผลใหมีขยะตกคางเปนจํานวนมากในแตละวันสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และสภาพความเปนอยูในชุมชนมากมาย ไดแก บานเมืองสกปรกไมนามอง เสียทัศนียภาพ สง
กลิ่นเหม็นรบกวน เปนแหลงเพาะพันธุสัตว และพาหะนําโรคตาง ๆ เชน หนู แมลงสาบแมลงวัน ท้ังยังเปน
แหลงแพรเชื้อโรคโดยตรง เชน อหิวาตกโรค อุจจาระรวง บิด โรคผิวหนัง บาดทะยัก โรคทางเดินหายใจเกิด
การปนเปอนของสารพิษ เชน ตะก่ัว ปรอท ลงสูพ้ืนดิน และแหลงน้ํา แหลงน้ําเนาเสีย ทอระบายน้ําอุดตัน อัน
เปนสาเหตุของปญหาน้ําทวม เปนแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ เชน ฝุนละออง เขมา ควัน จากการเผาขยะ 
และเกิดกาชมีเทนจากการฝงกลบขยะ และขยะบางชนิดไมยอยสลาย และกําจัดไดยาก เชน โฟม พลาสติก ทํา
ใหตกคางสูสิ่งแวดลอม 

ความเรงดวน : ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสมควรเรงดาเนินการเพราะมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยตรงมีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ีอีกท้ังขยะกลุมยอยสลายได
ยากหากมีการจัดการท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลกระทบในระยะยาว ท้ังปญหาสุขภาพประชาชนและปญหา
สภาวะโลกรอนนอกจากนี้เม่ือปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนก็จะสงผลใหแหลงน้ําตางๆท่ีอยูใกลเคียงจะเนาเสียสงผล
กระทบตอระบบนิเวศและหวงโซอาหารตามมาอีกดวยสํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพรจึงตระหนักถึงความสําคัญ
เรงดวนในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน โดยการมีสวนรวมของคนในชุมน ในรูปแบบของธนาคารขยะ
หมูบาน 
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(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ: 
        - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี ลดงบประมาณเพ่ือการจัดการ

ขยะมูลฝอยและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลตางๆ 
        - เพ่ือรณรงคและขยายผลสูการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมถ่ินเกิดและบูรณาการความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน สอดคลองหลักการของ
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  
 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม  โครงการใหม 
 (๒.๓) ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา    ดําเนินการปกติ 
 (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ปเริ่มตนป พ.ศ. ๒๕๖๑  สิ้นสุดป พ.ศ.๒๕๖๑ 

(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ตําบลนํารอง อําเภอละ ๑ แหง รวมจํานวน ๘ แหง 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : แกนนํานักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในชุมชน 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
หนวย
นับ 

 
ป๒๕๖๑ 

แผน 
(ผล)* 

 
ป๒๕๖๒ 

แผน 

 
ป ๒๕๖๓ 

แผน 
 

 
ป๒๕๖๔ 

แผน 
 

 
ป๒๕๖๕ 

แผน 
 

- รอยละของผูเขารับการ
อบรมการบริหารจัดการขยะ
และคัดแยกขยะในครัวเรือน
และชุมชน มีความรู ความ
เขาใจ  และทักษะในการ
นําไปปฏิบัติ 
- รอยละของธนาคารขยะ
หมูบานท่ีสามารถบริหาร
จัดการไดโดยชุมชน 
- รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการท่ีมีตอการดําเนิน
โครงการธนาคารขยะหมูบาน 
ในระดับดีข้ึนไป 

คน 
 
 
 
 
 
 

แหง 
 
 
 

คน 
 

รอยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 

รอยละ ๘๐ 
 
 

รอยละ ๘๐ 

    

 * ผลการดําเนินในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม๒๕๖๐ – กันยายน๒๕๖๑) 
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 (๔.๒) ผลผลิต  รอยละ  ๘๐  ของผูเขารับการอบรมมีการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะ  
ธนาคารขยะในหมูบานท่ีสามารถบริหารจัดการโดยชุมชน  ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

(๔.๓) ผลลัพธ:ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะลงได เพราะเม่ือแยกวัสดุสวนท่ียังมีประโยชนออกไป เชน แกว 
กระดาษโลหะ พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงท่ีจําเปนตองกําจัดหรือทําลายนอยลง สามารถประหยัด
งบประมาณในการเก็บขนและกําจัดหรือทําลายขยะ ลงได รวมท้ังไดวัสดุหมุนเวียนกลับมาใชใหมเรียกวา (Recycle) 
เชน แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก  

(๔.๔)ผลกระทบ : 
เชิงบวก:ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดของลอมชุมชนดีข้ึนและปลอดภัยตอสุขภาพมากข้ึน 
เชิงลบ : - 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัดเสนอขอ และทําเครื่องหมาย 
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
 ต.ค.–ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 
1. จัดฝกอบรมแกนนํานักศึกษา กศน. เพ่ือ
เปนแกนนํา และเปนสื่อกลางในการ
ถายทอดความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือนและ
ชุมชน โดยมีหลักสูตร ดังนี ้
 - หลักสูตรการคัดแยกขยะในครัวเรือนตาม
มาตรฐานท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด 
         - หลักสูตรการติดตั้งบอดักไขมันใน
ครัวเรือน และรานคาท่ีถูก สุขลักษณะ มี
คุณภาพ และประหยัดงบประมาณ 
         - หลักสูตรการผลิตปุยชีวภาพใน
ครัวเรือนและชุมชน 
2. ดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะหมูบานท่ี
ผานการอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือน โดย
มี กศน.ตําบล เปนผูสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินการ และมีหนวยปฏิบัติจริง คือ 
หมูบาน (มีแกนนํานักศึกษาและประชาชน
ท่ัวไปในหมูบาน รวมเปนคณะทํางาน ซ่ึง
เปนการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการบริหารจัดการธนาคาร
ขยะหมูบานโดยตนเอง)  
3. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผล
การดําเนินงาน 
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(๖) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง     จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ   421,600  บาท 

(หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๓ 

๔๒๑,๖๐๐    ๔๒๑,๖๐๐   

๒๕๖๔ 
๒๕๖๕ 

   

รวมท้ังส้ิน    

 
วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย  

          หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ๔๒๑,๖๐๐  

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
๒๑,๖๐๐ 

๓๗๐,๖๘๕ 
๒๙,๓๑๕ 

 

 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 



411 
 

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

 
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : 

          ติดตาม ประเมินผล และใหการสนับสนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ และการลดมลพิษสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเปาหมายอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการขยายผลการปฏิบัติจริงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในอําเภอนั้น ๆ 

 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ
สํานักงบประมาณ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 25
๖๐ 

(ถามี) 

ป 25๖๑  

จังหวัด/กลุมจังหวัดชุมพร    

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการ  โครงการอนุรักษ  ฟนฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและปองกันการกัด
เซาะชายฝงทะเลชุมพร 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ธนาคารขยะหมูบาน 

1. งบดําเนินงาน 

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

1.1.1 คาตอบแทน 

  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (3) คาเชาบาน 

  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบาน 

  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางใน
ตางประเทศ 

  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สมัมนา
ฝกอบรม) 

  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

 

 

  

 

 

 

 

421,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑,๖๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1.  จัดฝกอบรมแกนํานักศึกษา  กศน.
(จํานวน  3 วัน  2  คืน) 

-  คาตอบแทนวิทยากร 

  -  ภาครัฐ  2  คน  x  6  ชม.  x  600  บาท  



413 
 

 

 

 

 

 

1.1.2  คาใชสอย 

  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคา
พาหนะ 

  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 

  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (5) คาเชาทรัพยสิน 

 

 

  (6) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,700 

 

 

 

 

 

 

 

147,000 

 

 

 

7,000 

 

 

 

 

159,985 

 

 

 

 

เปนเงิน 7,200  บาท 

  -  ภาคเอกชน  1  คน  x  4  ชม.  x  1,200  
บาท  เปนเงิน 4,800  บาท 

-  วิทยากรกระบวนการ  4  คน  x  4  ชม.  x  
600  บาท  เปนเงิน  9,600  บาท 

 

 
กิจกรรมท่ี  1  จัดฝกอบรมแกนํานักศึกษา  กศน.
(จํานวน  3 วัน  2  คืน) 

-  คาท่ีพัก  152  คน  x  2  คืน  x  100  บาท  
เปนเงิน  30,400  บาท 

-  คาพาหนะเหมาจาย  152  คน  x  150  บาท  
เปนเงิน  3,500  บาท 

กิจกรรมท่ี  2  ดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ
หมูบาน 

-  คาปรับปรุงศูนยสาธิตการบริหารจัดการขยะและ
คัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชนประจําตําบล  
จํานวน  70  ตําบล ๆละ ๒,100  บาท  เปนเงิน  
147,000  บาท 

กิจกรรมท่ี  1  จัดฝกอบรมแกนํานักศึกษา  กศน.
(จํานวน  3 วัน  2  คืน) 

-  คาจางเหมารถรับ –สง  การจัดกิจกรรม  
จํานวน  7  คัน  ๆละ  1,000  บาท  เปนเงิน  
7,000  บาท 

 

กิจกรรมท่ี  1  จัดฝกอบรมแกนํานักศึกษา  กศน.
(จํานวน  3 วัน  2  คืน) 

-  คาอาหารกลางวัน  จํานวน  152  คน x  120  
บาท  x  7  ม้ือ เปนเงิน 

    127,680  บาท 

-  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน  152  คน 
x  35  บาท  x  6  ม้ือ  
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  (7) คาใชจายในการสัมมนาและ
ฝกอบรม 

  (8) คารับรองและพิธีการ 

  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

 

1.1.3  คาวัสดุ 

  (1) วัสดุสํานักงาน 

  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เปนเงิน 31,920บาท 

-  คาอาหารวางประธานพิธีเปดและแขกผูมีเกียรติ  
11  คน x  35  บาท  x  1  ม้ือ             

    เปนเงิน  385บาท    

 

 

กิจกรรมท่ี  1  จัดฝกอบรมแกนนํานักศึกษา  กศน.
(จํานวน  3 วัน  2  คืน) 

-  คาสมุดบันทึก  จํานวน  12  โหลๆละ  300  
บาท  เปนเงิน  3,600  บาท 

-  ปากกา  จํานวน  12  โหลๆละ  120  บาท 
เปนเงิน 1,440  บาท 

-  กระเปาเอกสาร  12  โหลๆละ  480  บาท 
เปนเงิน 5,760  บาท 

-  กระดาษถายเอกสาร  ลังๆละ  600  บาท  เปน
เงิน  1,200  บาท 

-  กระดาษโปสเตอรสี  7  แผนๆละ  50  บาท  
เปนเงิน  350  บาท 

-  เชือกขาว-แดง  12  มวนๆละ  30  บาท  เปน
เงิน  360  บาท 

-  แล็คซีน  10  มวนๆละ  30  บาท  เปนเงิน  
300  บาท 

-  กระดาษบรูฟ  50  แผน ๆละ  3  บาท เปนเงิน 
150  บาท 

-  ปากกาเคมี  21  ดามๆละ  25  บาท  เปนเงิน  
525  บาท 

-  การดาษกาวยน  7  มวนๆละ  30  บาท  เปน
เงิน  270  บาท 

-  กรรไกร  7  อัน  ๆละ  80  บาท  เปนเงิน  
560  บาท 

-  กระดาษการดสี  3  หอๆละ  120  บาท  เปน
เงิน  360  บาท 
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  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (6) วัสดุกอสราง 

  (7) วัสดุงานบานงานครัว 

  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

  (9) วัสดุสนามและการฝก 

  (10) วัสดุการศึกษา 

 

 

 

 

3,700 

 

 

 

 

5,600 

-  ผาสามเหลี่ยม  140  ผืนๆละ  30  บาท  เปน
เงิน  4,200  บาท 

-  กระดาษวุฒิบัตร  4  หอๆละ  250  บาท  เปน
เงิน  1,000  บาท 

 

กิจกรรมท่ี  1  จัดฝกอบรมแกนํานักศึกษา  กศน.
(จํานวน  3 วัน  2  คืน) 
-  คาปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย  =  900  
บาท 
-  คาปายกิจกรรม  จํานวน  1  ปาย  x  400  
บาท  =  2,800  บาท 
 
กิจกรรมท่ี  1  จัดฝกอบรมแกนํานักศึกษา  กศน.
(จํานวน  3 วัน  2  คืน) 
-  คาวัสดุฝกหลักสูตรการคัดแยกขยะในครัวเรือน  
เปนเงิน  1,600  บาท 
-  คาวัสดุฝกหลักสูตรการผลิตปุยชีวภาพใน
ครัวเรือนและชุมชน  เปนเงิน  2,000  บาท 
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 2.1 
โครงการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลชุมพร 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาพ้ืนท่ีปาตนน้ํา เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
วงเงิน3,925,๐๐๐.-บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ : ปองกัน สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดใชประโยชนอยางสมดุล 
หนวยดําเนินการ  

ดําเนินการหลัก : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร 
ดําเนินการรวม : หนวยภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผูรับผิดชอบ : นายขจรศักดิ์  ละอองเทพ     ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดชุมพร     สถานท่ีติดตอ   สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร  
หมายเลขโทรศัพท๐๗๗ – ๕๑๒๑๖๖ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑2 การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชน
จากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัด และศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไมฯจังหวัด
ชุมพร เปนจังหวัดท่ีอยูในแผนสงเสริมการทองเท่ียวของ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ท่ีเปนจังหวัดหาม
พลาดในการเดินทางของนักทองเท่ียว เปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการท่ีจะสงเสริมการทองเท่ียว มี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีแปลก และงดงามมากมาย จังหวัดหนึ่งของประเทศ แต
ไมไดรับการสํารวจศึกษาท่ีดีพอ ทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นจึงไมไดรับการดูแลสนใจ สงเสริมใหเปนแหลง
พักผอน ทองเท่ียว และศึกษาเรียนรู ใหสมกับศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเหลานั้น 
 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : จากสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร เปนผลทําใหเกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนสภาพทาง
ภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการพัฒนาท่ีไมคํานึงถึงความสามารถ
ของฐานทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี สงตอการดํารงชีวิตในปจจุบันคอนขางสูง โดยเฉพาะภัยพิบัติท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ เหตุการณเหลานี้สงผลกระทบท้ังโดยทางตรงและทางออมตอการลดลงและเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในลักษณะ
การเชื่อมโยงตั้งแต ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยเริ่มตั้งแตปาตนน้ําถึงชายฝงจากการสรางความรวมมือ
ของทุกภาคสวนในการรวมกันบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จะสงผลและมีแนวโนมท่ีดีในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอนาคต ซ่ึงสามารถทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน ใชเปนฐานทรัพยากรท่ีสําคัญ สรางความม่ันคงทางแหลงอาหารท่ีสมบูรณ มีทรัพยากรอยางเพียงพอท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต อีกท้ังยังเปนการเตรียมการรองรับการเปดประเทศเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๖
1 ในอนาคต ตอไป 
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ความเรงดวน : เนื่องจากปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ และพ้ืนท่ีปาไดถูกทําลายลงไปมาก ทําใหพ้ืนท่ี
สิ่งแวดลอมธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมลงจึงจําเปนตองอนุรักษไว มีความจําเปนตองเริ่มดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาใหเกิดพ้ืนท่ีการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
๑. เพ่ือใหเกิดพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
๒. เพ่ือสรางแนวรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมใหคงอยูอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
๓. เพ่ือเปนแหลงศึกษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 
4. เพ่ือกระตุนใหเกิดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แกนักทองเท่ียว ดวยการสื่อความหมายใหเห็น

คุณคาของผืนปา และทรัพยากรธรรมชาติในเสนทางศึกษาธรรมชาติท่ีจะนําเขาสูการเขาถึงแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60สิ้นสุดป กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนท่ีดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตน) 
จากสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรจะเห็นไดวามีประเด็นปญหาท่ีรุนแรงหลายอยาง 

ต้ังแตการกัดเซาะชายฝง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 กิจกรรมท่ี ๑. พัฒนาแหลงเรียนรู เพ่ือเขาชมดอกไมท่ีใหญท่ีสุดในสยาม (ดอกบัวผุด) 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ 

กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูฯโดยการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย ในพ้ืนท่ีปาตนน้ําพะโตะในการสํารวจ และ
สรางเสนทางศึกษาธรรมชาติ เปนชองทางการถายทอดความรูดานทรัพยากรธรรมชาติ และการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ สําหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ไดเขาไปศึกษาเรียนรูไดงาย โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ 
จํานวน ๑ แหง 

ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (พ้ืนท่ีปลาย
น้ํา) 

 กิจกรรมท่ี 2. พัฒนาแหลงเรียนรู เพ่ือเขาชมน้ําตกคลองเพรา 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 

กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู เพ่ือเขาชมน้ําตกคลองเพราโดยการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย ในการสํารวจ 
และสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติ เปนชองทางการถายทอดความรูดานทรัพยากรธรรมชาติ และการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ สําหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ไดเขาไปศึกษาเรียนรูไดงาย โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี 
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หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
จํานวน ๑ แหง 

ตําบลทุงตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 
 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (พ้ืนท่ีปลาย
น้ํา) 

 
(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย 
  ๑) กลุมเครือขายการทองเท่ียวเชิงนิเวศนนักทองเท่ียวกลุมอนุรักษ 
  ๒) กลุมนักเรียนนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ของจังหวัดชุมพร 
 (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกลเคียง 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
๑. แหลงเรียนรู และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือเขาชมดอกบัวผุด   จํานวน 1 แหง 
2. แหลงเรียนรูและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือเขาชมน้ําตกคลองเพรา จํานวน 1 แหง 
3.ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการฯรอยละ 80 

 (๔.๒) ผลผลิต  
๑. แหลงเรียนรู และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือเขาชมดอกบัวผุด 
2. แหลงเรียนรู และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือเขาชมน้ําตกคลองเพรา 
3. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการฯ 

(๔.๓) ผลลัพธ 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนของชุมชน 
๒. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
3.ประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการฯ 

(๔.๔) ผลกระทบ 
เชิงบวก : ๑. ชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

ตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต 
    ๒. ระบบนิเวศมีความสมบูรณเพ่ิมข้ึน 

๓. กระจายรายไดสูประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการฯ 
๔. เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษของจังหวัดชุมพร และของประเทศ 

เชิงลบ :  - ไมมี –  
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
60 

ม.ค.–มี.ค.
61 

เม.ย.–มิ.ย.
61 

ก.ค.–ก.ย.
61 

กิจกรรมท่ี ๑.พัฒนาแหลงเรียนรู เพ่ือเขาชมดอกไม
ท่ีใหญท่ีสุดในสยาม (ดอกบัวผุด) 

    

กิจกรรมท่ี 2. พัฒนาแหลงเรียนรู เพ่ือเขาชมน้ําตก
คลองเพรา 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง  จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน 3,925,๐๐๐ บาท 

หนวย :บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 3,925,๐๐๐.- - 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

3,925,๐๐๐.- 
- 

3,206,500.- 
718,5๐๐.- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 (8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว

   แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
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(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมดบางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : 

๑. ดําเนินการบูรณาการรวมกับ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีท่ีอยูโดยรอบบริเวณสถานท่ีดําเนินกิจกรรม ในการชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทําการติดตามประเมินความการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องใหเกิดความยั่งยืน 

๒. ดําเนินการใหความรู และสรางจิตสํานึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง รวมท้ังสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ี และติดตามการดําเนินงานของภาคีเครือขายตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงการ
ผลักดันใหเกิดกลุมเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

๓. ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ ในพ้ืนท่ีดําเนิน-  
การพรอมท้ังรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง และสรางภาคีการมีสวนรวมจากชุมชนในการ
ชวยกันอนุรักษ ฟนฟู และปองกัน ติดตามผลอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหชุมชนเห็นคุณคาและประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : การดําเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากตองการใหเกิดความยั่งยืนและ
เปนรูปธรรมจะตองมีการดําเนินงานโครงการเปนลักษณะโครงการตอเนื่องอยางนอย ๓ - ๕ ป เนื่องจาก
จะตองมีการติดตามและประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หลังจากมีการ
นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี รวมถึง
การประเมินความเขมแข็งของกลุมเครือขายท่ีนําแนวทางมาประยุกตใชดวย 
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แนวทางแกไข : ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีชวยกันสอดสอง ปองกัน ดูแล อนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกัน และรวมแจงเบาะแสผูกระทําผิดใหกับ
เจาหนาท่ีรัฐ 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี ๑  พัฒนาแหลงเรียนรู เพ่ือเขาชมดอกไมท่ีใหญท่ีสุดในสยาม (ดอกบัวผุด) 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลัก๑. พัฒนาแหลงเรียนรู เพ่ือเขาชม
ดอกไมท่ีใหญท่ีสุดในสยาม (ดอกบัวผุด) 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

 

 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (๓) คาซอมแซมครุภัณฑ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1,700,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๖,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี วันละ ๒๔๐ บาท 
จํานวน ๕ คนๆ ละ ๓๐ วัน * 

- คาท่ีพักเจาหนาท่ี วันละ ๘๐๐ บาท 
จํานวน ๕ คนๆ ละ ๑๐ คืน * 
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  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

๕๘๐,๐๐๐ 

 

๗๕,๐๐๐ 

 

๔๘๐,๐๐๐ 

 

54,๐๐๐ 

 

๑๘๐,๐๐๐ 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

๑๔๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

51,๐๐๐ 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

- คาจางแรงงานในการจัดทําจัดทําทางเดิน
ศึกษา 

   ธรรมชาติ ๓ แหง 

- จางทําปายสื่อความหมายจํานวน ๑๕ 
ปายๆ 

    ละ ๕,๕๐๐.-บาท 

- คาจางเหมาบริการเก็บขอมูล จํานวน ๕ 
คนๆละ  

  ๑๒ เดือนๆ ละ ๘,๐๐๐.-บาท 

- คาจางเหมารถยนตพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง  

  จํานวน 18 วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท * 

- คาจางเหมาเจาหนาท่ีในการติดตาม
ประเมินผลการ 

   ดําเนินงาน จํานวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-
บาท 

  จํานวน ๑๒ เดือน * 

- คาจางทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน ๕๐ 
ชุดๆ  

   ละ ๓๐๐.-บาท * 

- คาจางเหมาบริการ ๑ อัตรา/๑๒,๐๐๐ 
บาท/ 

  เดือน จํานวน ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

- วัสดุสํานักงานท่ีใชในการดําเนินงาน
โครงการฯ * 
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  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

๒. งบลงทุน 

      ๒.๑ คาครุภัณฑ 

      (๑)  ราคาตอหนวยต่ํากวา๑ ลานบาท 

           (๑.๓) ครุภัณฑคอมพิวเตอร      

           (๑.๗) ครุภัณฑการเกษตร 

           (๑.๑๐) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

๒.๒  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

(๑)  ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท 

(๒)  ราคาตอหนวยตั้งแต ๑๐ ลานบาทข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน 

  จํานวน ๓๐ เลมๆ ละ ๕๐๐.-บาท * 

- วัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในการดําเนินงาน 

  โครงการฯ * 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

ลําดับความสําคัญ 2.2 
ช่ือโครงการ : โครงการอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลชุมพร 
กิจกรรมหลัก : โครงการคายติดความคิด รักษสิ่งแวดลอมวงเงิน๕๔๖,๘๐๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ : ปองกัน สงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยางสมดุล 
หนวยดําเนินการ : สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นางอธิชา  รจนะ  ตําแหนง : ผูอํานวยการ  สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร                      
หมายเลขโทรศัพท  ๐๗๗-๕๙๖-๖๒๕ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการดารงชีวิตของ
มนุษยโดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเม่ือประชากรของประเทศมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็วยอมมีความตองการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆสูงข้ึนซ่ึง
สถานการณปจจุบันทรัพยากรเหลานั้นถูกใชและถูกทําลายจนเกินความสามารถท่ีจะฟนตัวไดทันจึงเปนเหตุให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศเกิดความเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 
 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : ปจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย กําลังประสบ
ปญหาการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนโดยไมมีการจัดการท่ีเหมาะสม ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีสภาพเสื่อมโทรมลง  ระบบนิเวศนถูกทําลายสงผลใหความสมดุลท่ีมีในธรรมชาติหายไป และ
นําไปสูการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆมากมาย ท้ังนี้ปญหาสําคัญอยูท่ีการสรางจิตสํานึกใหตระหนักตอ
คุณคาและความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรท่ี
สํ า คัญยิ่ งของประเทศชาติ  เปนผู ท่ี จะตอ ง เติบ โต เป นผู ใหญ ในวั นข า งหน า  เ พ่ือ ทําหน า ท่ี ดู แล
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต
ของมนุษย การสรางจิตสํานึกใหตระหนักตอคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะ
นําไปสูการจัดการและดูแลสิ่งแวดลอมท่ีดีในอนาคต 

ความเรงดวน : สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการ
รวมกันอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนจึงไดจัดทาโครงการคายติดความคิด รักษ
สิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมใหเยาวชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนของตนเอง 
 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ: 
 เพ่ือพัฒนาเยาวชน  ผานกิจกรรมคายท่ีมีการจัดการเรียนรูจากประสบการณจริง เพ่ือใหเกิดความรู
ความเขาใจในธรรมชาติสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศชุมชนและวิถีชุมชนและปลูกจิตสํานึกท่ีดีงาม ตระหนักถึง
ภาระหนาท่ีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม  โครงการใหม 
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 (๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

 (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ปเริ่มตนป พ.ศ. ๒๕๖๑  สิ้นสุดป พ.ศ.๒๕๖๑ 
(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ทุกอําเภอ ในจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : นักศึกษา กศน. 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในชุมชน 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
หนวย
นับ 

 
ป๒๕๖๑ 

แผน 
(ผล)* 

 
ป๒๕๖๒ 

แผน 

 
ป 

๒๕๖๓ 
แผน 

 

 
ป๒๕๖๔ 

แผน 
 

 
ป๒๕๖๕ 

แผน 
 

- รอยละของผูผานการอบรมมี
ความรู  ความเขาใจใน
ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  ระบบ
นิเวศชุมชนและวิถีชุมชน 
-รอยละของผูผานการอบรม
นําความรูไปใชในชีวิต 
ประจําวันในการรักษา
สิ่งแวดลอม 

คน 
 
 
 

คน 

รอยละ
๘๐ 

 
 

รอยละ
๘๐ 

    

 * ผลการดําเนินในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม๒๕๖๐ – กันยายน๒๕๖๑) 
 

(๔.๒) ผลลัพธ :รอยละของผูผานการอบรมมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศชุมชน
และวิถีชุมชน 

(๔.๓) ผลลัพธ : เยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูและทําความเขาใจธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศน
ชุมชน  วิถีชุมชนจากประสบการณจริงอันจะนําไปสูจิตสํานึกท่ีดี ตระหนักตอคุณคาและความสําคัญของทรัพยากร
ทองถ่ินมีความรัก  ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน  รักทองถ่ินบานเกิด  รักสังคมและรักประเทศชาติ
ตอไป 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : - 
เชิงลบ : - 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัดเสนอขอ และทําเครื่องหมาย 
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
 ต.ค.–ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 
๑.จัดฝกอบรมในรูปแบบคายพักแรม ๓ วัน 
๒ คืน โดยมีฐานเรียนรู ดังนี้ 
ฐานเรียนรูท่ี ๑ ความสําคัญของธรรมชาติ 
และการอยูรวมกับธรรมชาติ 
ฐานเรียนรูท่ี ๒ สายใยชีวิตในสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบของการบริโภคตอสิ่งแวดลอม 
ฐานเรียนรูท่ี ๓ สิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต หรือ
ชีวิตเพ่ือสิ่งแวดลอม 
ฐานเรียนรูท่ี ๔ เจ็ดสิ่งมหัศจรรยพิทักษ
สิ่งแวดลอม 
ฐานเรียนรูท่ี ๕ กิน-อยูอยางไร จึงจะชวย
รักษาสิ่งแวดลอม 
ฐานเรียนรูท่ี ๖  สารพิษในบานและบานไร
สารพิษ 
2. จัดกิจกรรมปลูกปา  
3. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผล
การดําเนินงาน 

    

 
 

(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง   จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ   ๕๔๖,๘๐๐  บาท 

(หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๓ 

๕๔๖,๘๐๐  ๕๔๖,๘๐๐ 

๒๕๖๔ 
๒๕๖๕ 

   

รวมท้ังส้ิน    
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วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย  
          หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ๕๔๖,๘๐๐ ๕๔๖,๘๐๐ 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
๑๗๒,๘๐๐ 
๒๙๓,๙๑๐ 
๘๐,๐๙๐ 

 

 
(๘)ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ 

อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
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(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : 

จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเปดโอกาสใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในทุก
กระบวนการเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตองและลงมือปฏิบัติจริง และการท่ีเยาวชน
สัมผัสทรัพยากรเหลานั้นดวยตนเองจะทําใหเกิดความหวงแหน และมีจิตสํานึกอยากรักษาไวในท่ีสุด 
 
(๑๐) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก

งบประมาณ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 25๖๐ 
(ถามี) 

ป 25๖๑  

จังหวัด/กลุมจังหวัดชุมพร    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ......................... 
โครงการ  โครงการอนุรักษ  ฟนฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและปองกันการกัดเซาะชายฝง
ทะเลชุมพร 
กิจกรรมหลัก โครงการคายติดความคิด  
รักษสิ่งแวดลอม 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๗๒,๘๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๙3,91๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี  1  กิจกรรมคายพักแรม  
3  วัน  2  คืน  จํานวน  1  รุน 
-  วิทยากรภาครัฐ  7  คน  x  12  
ชม. x 600  บาท   เปนเงิน  
50,400  บาท 
-  วิทยากรกระบวนการ  13  คน x  
12  ชม. x 600  บาท  เปนเงิน  
93,600  บาท 
 
กิจกรรมท่ี  2  กิจกรรมปลูกปา  1  
วัน 
-  วิทยากรภาครัฐ  1  คน  x  6  ชม. 
x 600  บาท   เปนเงิน  3,600  
บาท 
-  วิทยากรกระบวนการ  7  คน x  6  
ชม. x 600  บาท  เปนเงิน  25,200  
บาท 
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1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
 
 
 
 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20,900 
 
 
 

42,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,690 

 
กิจกรรมท่ี  1  กิจกรรมคายพักแรม  
3  วัน  2  คืน  จํานวน  1  รุน 
-  คาอาหารกลางวัน  จํานวน  180  
คน x  120  บาท  x  7  ม้ือ  เปน
เงิน          
   151,200 บาท  
-  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน  
180  คน x  35  บาท  x  5  ม้ือ  
เปนเงิน          
   31,500  บาท 
-  คาท่ีพัก  160  คน x  250  บาท  
x  2  คืน  เปนเงิน  80,000  บาท 
-  คาท่ีพักวิทยากร  20  คน x  250  
บาท  x  2  คืน  เปนเงิน  10,000  
บาท     
กิจกรรมท่ี  2  กิจกรรมปลูกปา  1  
วัน     
-  คาจางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ  
(ไป-กลับ)  1  คัน  เปนเงิน  10,000  
บาท 
-  คาอาหารกลางวัน  59  คน x  
120  บาท  x  1  ม้ือ  เปนเงิน   
7,080  บาท    
-  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 59  คน 
x  35  บาท  x  2  ม้ือ  เปนเงิน   
4,130  บาท          
 
 

กิจกรรมท่ี  1  กิจกรรมคายพักแรม  
3  วัน  2  คืน  จํานวน  1  รุน 
-  คาจางเหมาจัดทําเอกสาร  จํานวน  
160  เลมๆละ  125  บาท เปนเงิน 
20,000  บาท 
-  คาวุฒิบัตร  180  แผน x  5  บาท  
เปนเงิน   900  บาท         
 
กิจกรรมท่ี  1  กิจกรรมคายพักแรม  
3  วัน  2  คืน  จํานวน  1  รุน 
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  (11) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 
  (12) วัสดุเครื่องแตงกาย 
  (13) วัสดุอาหาร 
  (14) วัสดุการเกษตร 
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
2.1 คาไฟฟา 
2.2 คาน้ําประปา 
2.3 คาบริการโทรศัพท 
2.4 คาบริการไปรษณีย 
2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

-  คาปายไวนิล  (ขนาด  3 x 1.5 
เมตร)  2  ปาย  x 1,500 บาท  เปน
เงิน  3,000  บาท 
 
กิจกรรมท่ี  2  กิจกรรมปลูกปา  1  
วัน     
-  คาปายไวนิล  (ขนาด  3 x 1.5 
เมตร)  2  ปาย  x 1,500 บาท  เปน
เงิน  3,000  บาท   
-  คาจางเหมาจัดทําสปอรตโฆษณา
ประชาสัมพันธ  1  ชุดๆละ  3,500 
บาท  เปนเงิน   3,500  บาท 
-  คาจางสถานีวิทยุประชาสัมพันธ
สปอรต  1,500 บาท/เดือน  11  
สถานี x  2  เดือน  เปนเงิน  
33,000  บาท  
กิจกรรมท่ี  1  กิจกรรมคายพักแรม  
3  วัน  2  คืน  จํานวน  1  รุน 
-  คาคูมือฝกปฏิบัติ  160คน x  50  
บาท   เปนเงิน  8,000  บาท 
-  คาเชาเครื่องเสียง  2,000  บาท x  
3  วัน  เปนเงิน  6,000  บาท 
กิจกรรมท่ี  2  กิจกรรมปลูกปา  1 วัน     
-  คาเชาเครื่องเสียง  2,000  บาท x  
1  วัน  เปนเงิน  2,000  บาท    
-  คาเสียม  230  บาท  x  3  อัน  
เปนเงิน  690บาท    
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 25๖๐ 

(ถามี) 

ป 25๖๑  

2. งบลงทุน 

2.1 คาครุภัณฑ 

(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 

(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 

  (1.1) ครุภัณฑสํานักงาน  (ระบุรายการ) 

  (1.2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

         (ระบุรายการ) 

  (1.3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร  (ระบุรายการ) 

  (1.4) ครุภัณฑงานบานงานครัว (ระบุรายการ) 

  (1.5) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

         (ระบุรายการ) 

  (1.6) ครุภัณฑกอสราง  (ระบุรายการ) 

  (1.7) ครุภัณฑการเกษตร  (ระบุรายการ) 

  (1.8) ครุภัณฑการศึกษา  (ระบุรายการ) 

  (1.9) ครุภัณฑการแพทย  (ระบุรายการ) 

  (1.10) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  (ระบุรายการ) 

  (1.11) ครภุัณฑโรงงาน  (ระบุรายการ) 

  (1.12) ครุภัณฑสํารวจ  (ระบุรายการ) 

(1.13) ครุภัณฑกีฬา  (ระบุรายการ) 

  (1.14) ครุภัณฑดนตรี  (ระบุรายการ) 

  (1.15) ครุภัณฑอาวุธ  (ระบุรายการ) 

  (1.16) ครุภัณฑวิทยาศาสตร  (ระบุรายการ) 

  (1.17) ครุภัณฑเครื่องจักรกล  (ระบุรายการ) 

  (1.18) ครุภัณฑสนาม  (ระบุรายการ) 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 25๖๐ 

(ถามี) 

ป 25๖๑  

(1.19) ครุภัณฑกลาโหม  (ระบุรายการ) 

2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 

 (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 

 (1.1) คาท่ีดิน  (ระบุรายการ) 

 (1.2) คากอสรางอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสราง
ประกอบ  (ระบุรายการ) 

 (1.3) คาปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสราง
ประกอบ  (ระบุรายการ) 

(1.4) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง
ประกอบ  (ระบุรายการ) 

(1.5) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 

 (1.6) คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ)    

(1.7) คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสราง
ประกอบ(ระบุรายการ) 

 (1.8) คากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสราง
ประกอบ (ระบุรายการ) 

 (1.9) คาปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสราง
ประกอบ  (ระบุรายการ) 

 (1.10) คากอสรางสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ  (ระบุรายการ)  

 (1.11) คาปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ  (ระบุรายการ) 

 (1.12) คากอสรางระบบสาธารณูปโภค 
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          (ระบรุายการ) 
 (1.13) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
         (ระบุรายการ) 
 (1.14) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
         (ระบุรายการ) 
 (1.15) คาปรับปรุงแหลงน้ํา 
         (ระบุรายการ) 
 (1.16) คากอสรางทางและสะพาน (ระบุรายการ) 
 (1.17) คาปรบัปรุงทางและสะพาน (ระบุรายการ) 
 (1.18) คาบํารุงรักษาทางและสะพาน 
          (ระบรุายการ) 
 (1.19) คาสํารวจออกแบบ  (ระบุรายการ) 
 (1.20) คาควบคุมงาน  (ระบุรายการ) 
 (1.21) คาจางบริษัทท่ีปรึกษา (ระบุรายการ) 
๓. งบเงินอุดหนุน 
๓.๑ เงินอุดหนุนท่ัวไป 
๑)  เงินอุดหนุนท่ัวไป................................................ 
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๑)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.......................................... 
๔.งบรายจายอ่ืน 
๔.๑ .......................................................................... 
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 2.3 
โครงการ : โครงการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลชุมพร 
กิจกรรมหลัก : เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
วงเงิน  5,400,๐๐๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ : ปองกันสงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดใชประโยชนอยางสมดุล 
หนวยดําเนินการ :  

ดําเนินการหลัก : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร 
ดําเนินการรวม : หนวยภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผูรับผิดชอบ : นายขจรศักดิ์  ละอองเทพ ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดชุมพรสถานท่ีติดตอ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร  
หมายเลขโทรศัพท๐๗๗ – ๕๑๒๑๖๖ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑2 การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชน
จากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัด และศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไมฯ อาวทุงคา–
สวี เปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในภาคใตฝงตะวันออก มีความสมบูรณของระบบนิเวศมากท่ีสุด
แหงหนึ่งในประเทศไทย มีลําคลองท่ีไหลลงสูอาวหลายสาย ทําใหอาวทุงคา –สวี มีความอุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงอาหาร แหลงอาศัยของสัตวน้ําตามธรรมชาติหลายชนิด 
และท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและศูนยการเรียนรูดานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงแกนักเรียน และประชาชนท่ัวไป เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน ก็เปนอีกหนึ่งชองทางการ
ถายทอดความรูดานทรัพยากรและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สําหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ไดเขาไป
ศึกษาเรียนรูไดงาย 
 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : จากสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร เปนผลทําใหเกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนสภาพทาง
ภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาท่ีไมคํานึงถึงความสามารถ
ของฐานทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี สงตอการดํารงชีวิตในปจจุบันคอนขางสูง โดยเฉพาะภัยพิบัติท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ เหตุการณเหลานี้สงผลกระทบท้ังโดยทางตรงและทางออมตอการลดลงและเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในลักษณะ
การเชื่อมโยงต้ังแต ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยเริ่มตั้งแตปาตนน้ําถึงชายฝงจากการสรางความรวมมือ
ของทุกภาคสวนในการรวมกันบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จะสงผลและมีแนวโนมท่ีดีในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอนาคต ซ่ึงสามารถทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน ใชเปนฐานทรัพยากรท่ีสําคัญ สรางความม่ันคงทางแหลงอาหารท่ีสมบูรณ มีทรัพยากรอยางเพียงพอท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต อีกท้ังยังเปนการเตรียมการรองรับการเปดประเทศเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๖
1 ในอนาคต ตอไป 
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ความเรงดวน : เนื่องจากปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ และพ้ืนท่ีปาไดถูกทําลายลงไปมาก ทําใหพ้ืนท่ี
สิ่งแวดลอมธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมลงจึงจําเปนตองอนุรักษไว มีความจําเปนตองเริ่มดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาใหเกิดพ้ืนท่ีการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
๑. เพ่ือใหเกิดพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
๒. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
๓. เพ่ือเปนแหลงศึกษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60สิ้นสุดป กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : จากสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรจะเห็นไดวามี

ประเด็นปญหาท่ีรุนแรงหลายอยาง ตั้งแตการกัดเซาะชายฝง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 กิจกรรมท่ี ๑. สรางเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี ๑๒ (สวี-ชุมพร) 

กิจกรรมสรางเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน โดยการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย ในพ้ืนท่ีชุมน้ําอาว
ทุงคา – สวี การสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติปาชายเลน เปนชองทางการถายทอดความรู                    ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สําหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ไดเขาไปศึกษาเรียนรู
ไดงาย โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี ๑๒ 
 (สวี-ชุมพร)จํานวน ๑ แหง 

บริเวณ หมูท่ี ๖ ตําบลดานสวี อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 
 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (พ้ืนท่ีปลาย
น้ํา) 

 
(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย 
  ๑) กลุมเครือขายการทองเท่ียวเชิงนิเวศนนักทองเท่ียวกลุมอนุรักษ 
  ๒) กลุมนักเรียนนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ของจังหวัดชุมพร 
 (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกลเคียง 
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(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ:  
๑. เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน จํานวน 1 แหง 
2.ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการฯ รอยละ 80 

 (๔.๒) ผลผลิต  
๑. เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน 
2. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการฯ 

 (๔.๓) ผลลัพธ 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนของชุมชน 
๒. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
3.ประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการฯ 

(๔.๔) ผลกระทบ 
เชิงบวก: ๑. ชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ  

ตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต 
   ๒. ระบบนิเวศมีความสมบูรณเพ่ิมข้ึน 

 ๓. กระจายรายไดสูประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการฯ 
 ๔. เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษของจังหวัดชุมพร และของประเทศ 

เชิงลบ:  - ไมมี – 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
60 

ม.ค.–มี.ค.
61 

เม.ย.–มิ.ย.
61 

ก.ค.–ก.ย.
61 

กิจกรรมท่ี ๑.สรางเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
ปาชายเลน 

    

 
 
(๖) วิธีการดําเนินงาน        ดําเนินการเอง    จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการจํานวน 5,400,๐๐๐  บาท 
หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 5,400,๐๐๐ - 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

600,๐๐๐ 
- 

525,000 
75,0๐๐ 

- 
4,800,000 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 (8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว

   แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมดบางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 
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(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ  

๑. ดําเนินการบูรณาการรวมกับ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีท่ีอยูโดยรอบบริเวณสถานท่ีดําเนินกิจกรรม ในการชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทําการติดตามประเมินความการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องใหเกิดความยั่งยืน 

๒. ดําเนินการใหความรู และสรางจิตสํานึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง รวมท้ังสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ี และติดตามการดําเนินงานของภาคีเครือขายตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงการ
ผลักดันใหเกิดกลุมเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

๓. ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ ในพ้ืนท่ี   
ดําเนินการพรอมท้ังรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง และสรางภาคีการมีสวนรวมจากชุมชนใน
การชวยกันอนุรักษ ฟนฟู และปองกัน ติดตามผลอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหชุมชนเห็นคุณคาและประโยชน
อยางยั่งยืน 

 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : การดําเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากตองการใหเกิดความยั่งยืนและ
เปนรูปธรรมจะตองมีการดําเนินงานโครงการเปนลักษณะโครงการตอเนื่องอยางนอย ๓ - ๕ ป เนื่องจาก
จะตองมีการติดตามและประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หลังจากมีการ
นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี รวมถึง
การประเมินความเขมแข็งของกลุมเครือขายท่ีนําแนวทางมาประยุกตใชดวย 

แนวทางแกไข : ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีชวยกันสอดสอง ปองกัน ดูแล อนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกัน และรวมแจงเบาะแสผูกระทําผิดใหกับ
เจาหนาท่ีรัฐ 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี ๑  สรางเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 
กิจกรรมหลัก๑. สรางเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติปาชายเลน 
๑. งบดําเนินงาน 
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
๑.๑.๑ คาตอบแทน 
  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (๓) คาเชาบาน 
  (๔) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 
  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
๑.๑.๒ คาใชสอย 
  (๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
 
 
 
  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (๓) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (๕) คาเชาทรัพยสิน 
  (๖) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

๕,๔00,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

54,๐๐๐.- 
 

๑๘๐,๐๐๐.- 
 
 

๑๕,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี วันละ ๒๔๐ บาท 
จํานวน ๕ คนๆ ละ ๓๐ วัน * 
- คาท่ีพักเจาหนาท่ี วันละ ๘๐๐ บาท 
จํานวน ๕ คนๆ ละ ๑๐ คืน * 
 
 
 
 
- ซุมปายสื่อความหมายและปายชื่อพันธุไม
ปา 
   ชายเลน จํานวน ๑๐ ซุมๆ ละ ๒๐,๐๐๐.-
บาท 
- คาจางเหมารถยนตพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง  
  จํานวน 18 วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท * 
- คาจางเหมาเจาหนาท่ีในการติดตาม
ประเมินผลการ 
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  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (๘) คารับรองและพิธีการ 
  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
 
๑.๑.๓  คาวัสดุ 
  (๑) วัสดุสํานักงาน 
  (๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 
  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 
 
  (๖) วัสดุกอสราง 
  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 
  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 
  (๙) วัสดุสนามและการฝก 
  (๑๐) วัสดุการศึกษา 
๒. งบลงทุน 
      ๒.๑ คาครุภัณฑ 
      (๑)  ราคาตอหนวยต่ํากวา๑ ลานบาท 
           (๑.๓) ครุภัณฑคอมพิวเตอร      
           (๑.๗) ครุภัณฑการเกษตร 
           (๑.๑๐) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
๒.๒  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
(๑)  ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท 
 
(๒)  ราคาตอหนวยตั้งแต ๑๐ ลานบาทข้ึนไป 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 
 

๑๕,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔,๘๐๐,๐๐๐.- 
 

   ดําเนินงาน จํานวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-
บาท 
  จํานวน ๑๒ เดือน * 
๓.คาจางทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน ๕๐ 
ชุดๆ  
   ละ ๓๐๐.-บาท * 
 
 
 
 
- วัสดุสํานักงานท่ีใชในการดําเนินงาน
โครงการฯ * 
 
 
- คาจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน 
  จํานวน ๓๐ เลมๆ ละ ๕๐๐.-บาท * 
- วัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในการดําเนินงาน 
  โครงการฯ * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สรางเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชาย
เลน 
  ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 2.4 
โครงการ : โครงการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลชุมพร 
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษและใชประโยชนจากกลวยไมเอ้ืองโมกพรุอยางยั่งยืนแบบมีสวนรวม 
ของชุมชน    วงเงิน  800,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ : ปองกัน สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยางสมดุล   
หนวยดําเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ผูรับผิดชอบ : ดร.นาตยา มนตรี    ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย   

ดร. อัญจนา จันทรปะทิว ตําแหนง :อาจารย 
นางสาวศศิดารา เจริญศิริตําแหนง :นักวิทยาศาสตร  

สถานท่ีติดตอ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพรต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพรหมายเลขโทรศัพท081-7377027 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : เอ้ืองโมกพรุ (Papilionanthehookeriana(Rchb.f.) Schltr. ) เปนกลวยไมท่ีมีการ
เจริญเติบโตเฉพาะถ่ินพบไดในปาพรุ มีความสวยงามของดอกท่ีมีลักษณะคลายผีเสื้อและสีสันสวยงามหลาย
เฉดสีตั้งแตขาวอมชมพูจนถึงชมพูอมมวงและมวง จากความงามของดอกจึงไดมีการนํากลวยไมเอ้ืองโมกพรุมา
ใชในการผสมขามเพ่ือสรางลูกผสมใหมๆ ท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน แวนดามิสโจคิม (V. Miss Joaquim) 
กลวยไมประจําชาติของสิงคโปร เกิดจากการผสมระหวางเอ้ืองโมก กับ เอ้ืองโมกพรุ นอกจากการใชเอ้ืองโมก
พรุเปนพอแมพันธุโดยตรงแลว ลูกผสมท่ีเกิดจากเอ้ืองโมกพรุ ก็ถูกนําไปใชเปนพอแมพันธุในการสรางลูกผสม
ตอไปอีก 

เนื่องจากเอ้ืองโมกพรุเปนพืชน้ํา จึงพบปริมาณนอยในธรรมชาติ และตองการสภาพการเจริญเติบโตท่ี
เฉพาะดวยการอิงอาศัยกับพืชอ่ืนในบึงพรุ ทําใหมีขอจํากัดในการนํามาปลูกเลี้ยง และในชวงไมก่ีปท่ีผานมา 
แหลงกระจายพันธุอยางพ้ืนท่ีปาพรุไดถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก เพ่ือการใชประโยชนของท่ีดินในรูปแบบ 
ตาง ๆ โดยเฉพาะทางการเกษตร ไดแก การปลูกปาลมน้ํามัน กลวยไมชนิดนี้จึงกลายเปนกลวยไมท่ีหาพบได
ยากมาก และจากขอมูลทางวิชาการพบวา แหลงสมบูรณท่ีสุดท่ีพบกลวยไมเอ้ืองโมกพรุของประเทศไทย เหลือ
เพียงแหลงเดียวคือท่ี บึงพรุหนองยายชี ต.ปากคลอง อ. ปะทิว จ.ชุมพร  จากความสวยงามของดอก ใน
ระยะแรกจึงไดมีลักลอบนําออกมาสะสม และจําหนาย โดยความรูเทาไมถึงการณ 

และจากการประชาสัมพันธเอ้ืองโมกพรุเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัดชุมพรในป 2554 เปนตนมา 
ทําใหนักทองเท่ียวใหความสนใจในการเดินทางมาดูกลวยไมชนิดนี้ รวมท้ังผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับการ
ปรับปรุงพันธุกลวยไมโดยเฉพาะเพ่ือธุรกิจ ไดมีความตองการกลวยไมเอ้ืองโมกพรุไปใชท้ังเพ่ือสะสม การคา 
และการปรับปรุงพันธุ จึงเกิดการลักลอบนําออกจากพ้ืนท่ีอยูอยางตอเนื่อง โดยการเขาชมบึงพรุหรือการ
ลักลอบนําตนออกจําหนายแตละครั้ง เกิดการความเสียหายใหกับพืชพรรณ และกระทบตอระบบนิเวศวิทยา 
คณะทํางาน อพ.สธ. สจล.-วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไดเขาสํารวจและทําการศึกษาพบวากวาจะฟน
กลับมาเหมือนเดิมใชเวลาไมนอยกวา 3 ป และหลังการเขาสํารวจในบึงพรุหนองยายชีรวมกับชุมชนในเดือน
สิงหาคม 2559 ของคณะทํางาน อพ.สธ. สจล.-วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รวมกับโรงเรียนบานถํ้าธง พบวา 



444 
 

ปริมาณน้ําลดตํ่าลงในบึงพรุ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา และประชากรพันธุพืชอิงอาศัย และมีการ
ลดลงประชากรของกลวยไมเอ้ืองโมกพรุ นอกจากนี้ กลวยไมเอ้ืองโมกพรุมีการออกดอกลดลงเกือบรอยละ90 
จากเดือนกันยายน 2558 ทําใหปริมาณฝกและเมล็ดลดลง และมีผลกระทบตอการกระจายพันธุและจํานวน
ประชากรในอนาคตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษกลวยไมเอ้ืองโมกพรุแบบมีสวนรวมของชุมชน 
โดย สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแตป 2551ทําใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและไดพยายาม
ขยายพันธุโดยการแยกกอมาปลูกนอกถ่ินเพ่ือนํากลับไปปลูกในบึงพรุแตพบวาวิธีการนี้ตองอาศัยอาศัยระยะ
เวลานานในการเพ่ิมปริมาณซ่ึงหากเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใชประโยชนของพ้ืนท่ีนี้รวมท้ังผูซ้ือหรือ
ตลาดมีความตองการในระดับเทาเดิมหรือเพ่ิมข้ึนตลอดเวลาในขณะท่ีการขยายพันธุในธรรมชาติแตเพียงอยาง
เดียวมิอาจทดแทนกับความตองการนี้ไดอาจสงผลใหกลวยไมชนิดนี้มีไมเพียงพอตอความตองการทําใหอาจมี
การลักลอบนํามาจําหนายมากข้ึนเรื่อยๆจนเกิดการสูญพันธุไดในท่ีสุด  จึงควรดําเนินงานรวมกับชุมชนอยาง
เรงดวนในการขยายพันธุกลวยไมดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหไดปริมาณมาก เพ่ือใหชุมชนทําการอนุบาลและ
นําออกปลูกในพ้ืนท่ีธรรมชาติ รวมท้ังใชประโยชนเชิงการคาสําหรับจําหนายใหนักทองเท่ียวและผูบริโภคใน
ตลาดท่ัวไปโดยไมจําเปนตองนําตนออกจากธรรมชาติเพ่ือจําหนาย นอกจากควรมีการสรางบึงจําลองหรือบึง
สาธิตสําหรับเปน display area ใหนักทองเท่ียวไดเขาชมดอกไดงาย เนื่องจากเอ้ืองโมกพรุสวนใหญพบ
กระจายพันธุหนาแนนกลางบึงพรุหนองยายชี ไมสามารถเขาชมไดงาย ตองใชเรือในการเขาพ้ืนท่ี และหากมีบึง
จําลองใหกลุมนักทองเท่ียงไดถายภาพ จะไมไมกระทบตอประชากรกลวยไมเอ้ืองโมกพรุในบึงธรรมชาติหรือ
สงผลเสียใดๆ ตอระบบนิเวศวิทยาในบึงพรุท่ีอาจมีผลตอกลวยไมชนิดนี้และทําการเก็บรักษาสวนหนึ่งไวใน
สภาพปลอดเชื้อ เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจะเกิดจากภัยธรรมชาติอีกตอไป 

  (1.2) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : การสูญเสียทรัพยากรพืช เปนการสูญเสียท่ีไมสามารถ

ประเมินคาได ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม แหงธรรมชาติท่ีสมบูรณของกลวยไมเอ้ืองโมกพรุของประเทศไทย 
เหลือเพียงแหลงเดียวคือท่ี บึงพรุหนองยายชี ต.ปากคลอง อ. ปะทิว จ.ชุมพร ความตองการใชประโยชน ท้ัง
เพ่ือการคาและการปรับปรุงพันธุ โดยเฉพาะในการปรับปรุงพันธุนั้นกลวยไมชนิดนี้สามารถนําไปผสมพันธุเพ่ือ
สรางลูกผสมไดอีกมากมาย จึงเปนท่ีตองการของตลาดมาก มีผลใหเกิดการลักลอบนํากลวยไมออกจากพ้ืนท่ีอยู
ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลทําใหการออกดอก และการกระจายพันธุในธรรมชาติลง
มากกวา 90  เปอรเซ็นต ภายในระยะเวลา 1 ป  ทําใหประชากรกลวยไมเอ้ืองโมกพรุท่ีลดลงอยางรวดเร็ว 
หากไมทําการอนุรักษไวอาจเกิดการสูญพันธุไดในไมชานี้จึงควรขยายพันธุดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใหได
ปริมาณมาก ใหเพียงพอกับการนําไปใชประโยชนโดยไมรบกวนประชากรในบึงธรรมชาติและเก็บรักษาไวใน
สภาพปลอดเชื้อเพ่ือปองกันการสูญพันธุในธรรมชาติ 

ความเรงดวน : มาตรการเรงดวน 18 ดานของรัฐบาล โดยสอดคลองกับนโยบายแหงชาติ 
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองฯ)ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธท่ี 8 ปองกัน สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยาง
สมดุลโดยอนุรักษทรัพยากรไมใหสูญพันธุ รวมกับการรักษาแหลงของทรัพยากรไดแกบึงพรุหนองยายชี ไวให
คงระบบนิเวศโดยการใชประโยชนจากกลวยไมเอ้ืองโมกพรุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแทนจากในธรรมชาติ 
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(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ืออนุรักษกลวยไมเอ้ืองโมกพรุในบึงพรุหนองยาชีใหเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติแบบมีสวนรวมของชุมชน 
2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณกลวยไมเอ้ืองโมกพรุแบบมีสวนรวมของชุมชน 
3. เพ่ือจัดทําพ้ืนท่ีสาธิตในรูปของบึงจําลองเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและเตรียมรับการทองเท่ียวแบบยั่งยืน

ของจังหวัดชุมพร 
4. เพ่ือลดการลักลอบนํากลวยไมเอ้ืองโมกพรุออกจากบึงธรรมชาติและมีการใชประโยชนจากกลวยไม

อยางยั่งยืนโดยไมกระทบตอประชากรดั้งเดิม 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 
(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ........4.......ป เริ่มตนป....2561............. สิ้นสุดป...2564....... 
(2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการบึงพรุหนองยายชี, โรงเรียนบานถํ้าธง, วัดบานถํ้าธง, ต.ปากคลอง  
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 

(3) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(3.1) กลุมเปาหมาย : โรงเรยีนบานถํ้าธง ชุมชนบานถํ้าธง องคการบริหารสวนตําบลปากคลอง  
(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : การทองเท่ียวจังหวัดชุมพร องคการบริหารสวนตําบลปากคลอง  
 

(4) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(4.1) เปาหมายโครงการ: ตัวช้ีวัด   
1. จํานวนองคการบริหารสวนตําบลหรือโรงเรียน หรือเครือขายหรือกลุมอนุรักษ ท่ีมีสวนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรม ท้ังทางตรงและทางออมไมนอยกวา 3หนวยงาน 
2. จํานวนตนกลวยไมท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรืออนุบาลในชุมชน ปลูกในพ้ืนท่ีธรรมชาติหรือ

บึงสาธิตเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 1,000 ตน ในปท่ีเริ่มโครงการ และเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ตอป และมีตนท่ีเก็บรักษา
ในสภาพปลอดเชื้อไมนอยกวา 500 ตน 

3. จํานวนชาวบานและนักเรียนท่ีมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในแตละป ไมนอยกวา 100ราย 
(4.2) ผลผลิต  
1.  ชาวบานและนักเรียนท่ีมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกลวยไมเอ้ือง

โมกพรุ การอนุรักษทรัพยากรพืชในทองถ่ินการขยายพันธุและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมเอ้ืองโมกพรุ 
2.  องคการบริหารสวนตําบลหรือโรงเรียน หรือเครือขายหรือกลุมอนุรักษ ท่ีมีสวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรพืชทองถ่ิน และเกิดกระบวนการในการทํางานและ
วางแผนรวมกัน 

3. ไดองคความรูเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมเอ้ืองโมกพรุ และสามารถนําไปใชถายทอด
ใหกับชุมชนจนเกิดความรูความเขาใจและทํางานรวมกันในการเพ่ิมปริมาณตนกลวยไมเอ้ืองโมกพรุโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได 
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(4.3) ผลลัพธ  
1. องคการบริหารสวนตําบล หรือ โรงเรียน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ มีสวนรวมในทุกกิจกรรมท่ี

ดําเนินการ และรวมกันวางแผนในการอนุรักษ 
2. ลดการลักลอบนํากลวยไมเอ้ืองโมกพรุออกจากบึงธรรมชาติ 
3. มีการใชประโยชนจากกลวยไมอยางยั่งยืนโดยไมกระทบตอประชากรด้ังเดิมดวยตนท่ีไดจากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
4. ชุมชนและเยาวชนเกิดจิตสํานึกและหวงแหนทรัพยากร 
5. เกิดการอนุรักษและใชประโยชนจากพันธุกรรมกลวยไมอยางยั่งยืน 
(4.4) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :เกิดการอนุรักษทรัพยากรโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
เชิงลบ : - 

 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมใหนักเรียนแกนนํา 
ชุมชนและผูเก่ียวของ เก่ียวกับ
การอนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากรพืชอยางยั่งยืน 
กลวยไมเอ้ืองโมกพรุ และ
นิเวศวิทยาบึงพรุ 

    

2. ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กลวยไมเอ้ืองโมกพรุใหได
ปริมาณมาก 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ขยายพันธุกลวยไมเอ้ืองโมกพรุ
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

    

4. ทําการขยายพันธุและการ
เก็บรักษากลวยไมเอ้ืองโมกพรุ
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบ
มีสวนรวมของชุมชน 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน        ดําเนินการเอง    จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ  จํานวน 800,000 บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 800,000  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
800,000 
76,800 

482,000 
281,200 

 

 

 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลวแตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(๘.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(๘.3) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
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(๘.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(๘.6) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เปดโอกาสใหชาวบานและนักเรียน เขารวมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีจัดโดยสถาบันฯ รวมท้ังการให

เขาศึกษาดูงานท้ังชุมชนปากคลอง เจาของทรัพยากรเอ้ืองโมกพรุ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจ ไดตลอดเวลา 
ตลอดจนจัดทําคูมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมเอ้ืองโมกพรุ รวมท้ังจัดถายทอดองคความรู และ
แลกเปลี่ยนความรูอ่ืนๆ ใหกับผูสนใจไดตอไป  

 
(1๐) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : หัวหนาโครงการ ไดวางแผนการจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมตางๆ 
ดังนี้ 

 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ ความเส่ียงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน วิธีการปดความเส่ียง 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมให
นักเรียนแกนนํา ชุมชนและผูเก่ียวของ เก่ียวกับ
การอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรพืช
อยางยั่งยืน กลวยไมเอ้ืองโมกพรุ และนิเวศวิทยา
บึงพรุ 

การนัดวัน เวลาประชุมและ
การมีสวนรวมในการวางแผน
และดําเนินงานไมเหมาะสม
วิทยากรใหความรูไมครอบคลุม
และชุมชนไมมีความเขาใจ
เพียงพอ 

ประสานงานกับ
เจาหนาท่ี ในสวนท่ี
เก่ียวของเรื่องระยะเวลา
ของการปฏิบัติงานในแต
ละชวง และหาขอสรปุ
แนวทางการมีสวนรวม
ลงพ้ืนท่ีสํารวจ
นิเวศวิทยารวมกับชุมชน
กอนการดําเนินงานและ
วางแผนการฝกอบรมให
ครอบคลุมเนื้อหาเพ่ือให
เกิดความเขาใจท่ีชัดเจน 
 

2. ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมเอ้ืองโมก
พรุใหไดปริมาณมาก 

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานมีภารกิจ
มากอาจประสบปญหาในการ
ดําเนินการไดในบางชวง  

จัดหานักศึกษาชวยวิจัย
มาชวยในการดําเนินงาน 
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3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายพันธุกลวยไม
เอ้ืองโมกพรุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

1. ผูเขาอบรมไมมีความเขาใจ
ในเนื้อหา 
2. ผูเขาอบรมไมสามารถ
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได
ตามเปาหมายท่ีวางไว 

1. ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให
มีความเขาใจงายข้ึน 
2. เตรียมวิทยากรพ่ี
เลี้ยงใหเพียงพอกับ
จํานวนของผูเขา
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4. ทําการขยายพันธุและการเก็บรักษากลวยไม
เอ้ืองโมกพรุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบมีสวน
รวมของชุมชน 

1. ชุมชนมีสวนรวมนอย 
2. จํานวนฝกกลวยไมมี
ปริมาณนอย ทําใหไดเมล็ดไม
เพียงพอ 
 
 

1. ติดตอประสานงาน
เรื่องตารางเวลา และนัด
หมายลวงหนาเพ่ือให
สามารถเขารวมกิจกรรม
ไดในแตละชวงเวลา 
2. ลงพ้ืนท่ีรวมกับ
โรงเรียนและชุมชน ทํา
การสอนการผสมพันธุ
เพ่ือการเก็บเมล็ดใหได
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  
ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 

(ถามี) 

ป 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการ อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลชุมพร 

กิจกรรมหลักการอนุรักษและใชประโยชนจาก
กลวยไมเอ้ืองโมกพรุอยางยั่งยืนแบบมีสวนรวม 
ของชุมชน 

1. งบดําเนินงาน 

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

1.1.1 คาตอบแทน 

         (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนา
ฝกอบรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

800,000 

 

76,800 

76,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กิจกรรม 1 การขยายพันธุกลวยไมเอ้ือง
โมกพรุโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือแบบมีสวน
รวมของชุมชน จํานวน 2 รายการ คิดเปน
เงิน 38,400 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากรพืชอยางยั่งยืน
กลวยไมเอ้ืองโมกพรุและนิเวศวิทยาบึงพรุ ๑๖ 
ชั่วโมง*๒ ครั้ง*  ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง,  2) 
อบรมเชิงปฏิบัติการการขยายพันธุกลวยไม
เอ้ืองโมกพรุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๑๖ 
ชั่วโมง*๒ ครั้ง*  ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง   

กิจกรรม 2  การนํากลวยไมเอ้ืองโมกพรุคืน
ถิ่นแบบมีสวนรวมของชุมชน คิดเปนเงิน 
19,200 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
นักเรียนแกนนํา ชุมชนและผูเก่ียวของ ในการ
อนุบาลและปลูกเลี้ยงกลวยไมท่ีไดจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๑๖ ชั่วโมง*๒ ครั้ง*  ๖๐๐ 
บาท/ชั่วโมง 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  
ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 

(ถามี) 

ป 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2  คาใชสอย 

          (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,800 

45,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กิจกรรมท่ี 3  การสรางบึงจําลองหรือบึง
สาธิต เพ่ือการใชเปน display area 
สําหรับรองรับการทองเท่ียวและการอนุรักษ
กลวยไมแบบนอกถิ่นท่ีอยูอาศัยในชุมชน
แบบมีสวนรวม คิดเปนเงิน 19,200 บาท มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
นักเรียนแกนนํา ชุมชนและผูเก่ียวของ ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การรวมสํารวจทรัพยากร
ในบึงพรุ เพ่ือถอดแบบการสรางบึงจําลอง
หรือบึงสาธิต  ๑๖ ชั่วโมง*๒ ครั้ง*  ๖๐๐ 
บาท/ชั่วโมง 

 

 

-กิจกรรม 1 การขยายพันธุกลวยไมเอ้ือง
โมกพรุโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือแบบมีสวน
รวมของชุมชนเปนเงิน 27,000 บาท มี
รายละเอียด ดังนี้ 

คาพาหนะสําหรับการเก็บตัวอยางฝก  ๑๒ 
ครั้ง *๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง,   คาพาหนะสําหรับ
พบปะชุมชนและฝกอบรม ๖ ครั้ง * ๑,๕๐๐ 
บาท/ครั้ง 

 

-กิจกรรม 2  การนํากลวยไมเอ้ืองโมกพรุคืน
ถิ่นแบบมีสวนรวมของชุมชนเปนจํานวนเงิน 
9,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

คาพาหนะสําหรับพบปะชุมชน ศึกษาการ
อนุบาล ปลูกเลี้ยงในชุมชน และฝกอบรม 6  
ครั้ง * ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  
ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 

(ถามี) 

ป 2561  

 

 

 

 

 

(2) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,000 

 

 

 

 

 

 

-กิจกรรมท่ี 3  การสรางบึงจําลองหรือบึง
สาธิต เพ่ือการใชเปน display area 
สําหรับรองรับการทองเท่ียวและการอนุรักษ
กลวยไมแบบนอกถิ่นท่ีอยูอาศัยในชุมชน
แบบมีสวนรวมเปนเงิน 9,000 บาท มี
รายละเอียด ดังนี้ 

คาพาหนะสําหรับพบปะชุมชน ศึกษาการ
เจริญเติบโตในชุมชน และฝกอบรม ๖  ครั้ง * 
๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง 

 

 

-คาจางเหมาขยายพันธุตนกลวยไมเอ้ืองโมก
พรุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม ๘,๐๐๐ 
บาท *๑ คน * ๑๐ เดือน, คาจางเหมาศึกษา
การขยายพันธุและเก็บรักษาเนื้อเยื่อ,คาจาง
เหมาลางขวด(กิจกรรม 1)รวมเปนเงิน 
179,000 

-คาจางเหมาทําโครงหลังคาและโรงเรือน 
๕๐,๐๐๐ บาท, คาจางเหมาทําชั้นวางใน
โรงเรือน ๒๐,๐๐๐ บาท,  คาจางเหมาศึกษา 
บันทึก วิเคราะหผลการอนุบาลและการปลูก
เลี้ยง จํานวน ๖ เดือน*๒คน* (กิจกรรม 2) 
รวมเปนเงิน 141,800 บาท 

-คาจางเหมาขุดบอ 30,000 บาท (กิจกรรม 
3) 

 

 

-เอกสาร ๑๐๐ คน* ๑๕๐ บาท/คนคิดเปน
เงิน 15,000 บาท (กิจกรรม 1) 

-เอกสาร ๑๐๐ คน* ๑๕๐ บาท/คน คิดเปน
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  
ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 

(ถามี) 

ป 2561  

๑.๑.๓ คาวัสด ุ

         (๑)  วัสดุสํานักงาน 

 

 

 

 

 

         (2)  วัสดุคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

        (3) วัสดุการศึกษา 

 

 

 

 

          (๔) วัสดุการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

242,400 

10,980 

 

 

 

 

 

60,000 

 

 

 

 

 

242,400 

 

 

 

 

  10,980 

 

 

 

 

 

 

เงิน 15,000 บาท (กิจกรรม 2) 

-เอกสาร ๑๐๐ คน* ๑๕๐ บาท/คนคิดเปน
เงิน 15,000 บาท (กิจกรรม 3) 

 

-ปากกาเคมี จํานวน ๑๒ อัน* ๒๐ บาท
,ปากกาลูกลื่น จํานวน ๕ กลอง* ๒๐๐ บาท,
ปายชื่อพรอมสาย จํานวน ๑๐๐ ชิ้น * ๓๕ 
บาท,กระดาษ A๔ จํานวน ๒ กลอง* ๖๐๐ 
บาท,ซองไปรษณีย จํานวน ๒๐๐ ซอง* ๕ 
บาทรวมเปนเงิน 5,490 บาท(กิจกรรม 1) 

-ปากกาเคมี จํานวน ๑๒ อัน* ๒๐ บาท
,ปากกาลูกลื่น จํานวน ๕ กลอง* ๒๐๐ บาท,
ปายชื่อพรอมสาย จํานวน ๑๐๐ ชิ้น * ๓๕ 
บาท,กระดาษ A๔ จํานวน ๒ กลอง* ๖๐๐ 
บาท รวมเปนเงิน 5,490 บาท(กิจกรรม 2) 

-น้ําหมึกพิมพ  จํานวน ๖ ชุด* ๓๕๐ บาท 
เปนเงิน 4,300 บาท (กิจกรรม 1) 

-น้ําหมึกพิมพ  จํานวน 2 ชุด* ๓๕๐ บาท 
เปนเงิน 700 บาท (กิจกรรม 2) 

-น้ําหมึกพิมพ  จํานวน 2 ชุด* ๓๕๐ บาท 
เปนเงิน 700 บาท (กิจกรรม 3) 

-อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จํานวน ๔๕ ขวด*
๒๑๓๐ เปนเงิน 95,850 บาท (กิจกรรม 1) 

 

ขวดแกวพรอม ๒,๐๐๐ ใบ * ๑๒ บาท, -----
ขวดแกวพรอม ๒,๐๐๐ ใบ * ๑๒ บาท, วัสดุ
ปลูก ๕๐๐ บาท *๑๐ กระสอบ, วุน  ๕๐ 
ซอง*๕๕ บาท, น้ําตาล ๑๐ กก.*๔๐ บาท, 
มะพราวออนจํานวน ๙๘ ลูก * ๑๕ บาท, 
ถุงพลาสติก ๖ แพค*๕๕, กลวยหอมทอง ๒๐ 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  
ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 

(ถามี) 

ป 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวี * ๕๐ บาทเปนเงิน 34,960 บาท 
(กิจกรรม 1) 

-พลาสติกดําอยางหนา 1 มวน*5200 บาท,
กระบอกฉีดน้ํา ๒ อัน*๖๐ บาท, กระถางบัว 
จํานวน ๕๐๐ ใบ*12 บาท, ปุยกลวยไม 
จํานวน ๑๐ กลอง*๗๕๐ บาท, บัวรดน้ํา ๔ 
อัน*๙๐บาท, ตะกราพลาสติก จํานวน  ๒ 
ใบ*๔๕๕ บาท, พลาสติกใส จํานวน ๒ มวน *
๕,๒๐๐ บาท, ตาขายสีดําพรางแสง จํานวน 
๒ มวน*๒,๐๐๐ บาท, กระถาง ๑ นิ้ว จํานวน 
๕,๐๐๐ ใบ*๑ บาท, กระถาง ๔ นิ้ว จํานวน 
๑,๕๐๐ ใบ * ๓ บาท, วัสดุปลูก ๑๐๐ 
กระสอบ *๕๕๐ บาท เปนเงิน 88,810 บาท
(กิจกรรม 2) 

-กรรไกรตัดก่ิง 6 อัน*300 บาท, มีด 6 อัน * 
200 บาท, เชือกพลาสติก 5 มวน * 50 
บาท, ปาย 10 แพค*285 บาท เปนเงิน 
6,100 บาท (กิจกรรม 3) 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 2.5 
โครงการ: โครงการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลชุมพร 
กิจกรรมหลัก : อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําคลองบางทะลาย  หมูท่ี 3 บานพละวงเงิน 10,000,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี 
ความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธท่ี : ปองกัน สงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยางสมดุล 
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอปะทิว  
ผูรับผิดชอบ : นายธนนท  พรรพีภาส ตําแหนง  นายอําเภอปะทิว      
สถานท่ีติดตอ  ท่ีทําการปกครองอําเภอปะทิว 

 
(1)  หลักการและเหตุผล 
  สภาพปญหา/ความตองการ : ดวยคลองบางทะลาย หมูท่ี 3 บานพละ เปนแหลงน้ําท่ี
ประชาชนในพ้ืนท่ีใชสําหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค และใชเปนแหลงน้ําผลิตประปาหมูบาน ในปจจุบัน
เม่ือถึงฤดูแลง น้ําจะมีปริมาณนอย และในบางป จะแหงขอดเปนชวงๆ จึงมีความจําเปนตองมีการกักเก็บน้ําไว
ใชใหเพียงพอตลอดท้ังป 
  ความเรงดวน : ในปจจุบันแหลงน้ําดังกลาวมีน้ําไมเพียงพอในการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ประชาชนผูใชแหลงน้ําไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก 
 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
  (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร อยางเพียงพอ 
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 
  (2.2) สถานภาพของโครงการ 
   โครงการเดิม  โครงการใหม 
  (2.3) ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา     ดําเนินการปกติ    
  (2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป  เริ่มตนป 2560 สิ้นสุดป 2561 
  (2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ :คลองบางทะลาย หมูท่ี 3 บานพละ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (3.1) กลุมเปาหมาย : ประชาชน หมูท่ี 3  
  (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนหมูท่ี 3 
 
(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
  (4.1) เปาหมายโครงการ 
  ตัวชี้วัดวัดจากผูไดรับผลประโยชนจากแหลงน้ําดังกลาว คือ ประชาชนหมูท่ี 3  บานพละ 
  (4.2) ผลผลิตอาคารอัดน้ําคลองบางทะลายหมูท่ี 3 ตามรูปแบบกําหนด 
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  (4.3) ผลลัพธ ประชาชนในหมูท่ี 3 บานพละ มีแหลงน้ําใชในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร อยาง
เพียงพอ และยั่งยืน 
  (4.4) ผลกระทบ  
   เชิงบวก : ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ 
   เชิงลบ : ประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับบริเวณสถานท่ีกอสราง อาจตองเสียพ้ืนท่ีและทรัพยสิน
สําหรับใชในการกอสราง 
 
(5) แนวทางการดําเนินงาน 
  (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทํา
เครื่องหมาย  ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.
61 

ก.ค.-ก.ย.
61 

1 กอสรางอาคารอัดน้ําคลองบาง
ทะลาย หมูท่ี 3 

    

  
(6) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง  จางเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ   จํานวน 10,000,000 บาท 
   

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ๑๐,๐00,000  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

๑๐,๐00,000 
 

๑๐,๐00,000 
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(8) ความพรอมของโครงการ 
(9.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

   ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 

 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ี
ดําเนินการแลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ 
หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
 

  (8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) กรมทรัพยากรน้ํา 

 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ......................... 
 ไมมี 

 
  (8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
     บุคลากรมีประสบการณ   ท้ังหมด    บางสวน   ไมมีประสบการณ 
     เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
         มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
         ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
     เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
         มีประสบการณปานกลาง 
         ไมมีประสบการณ 
  (8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

  (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
    ไมตองทํารายงานการศึกษา 

 ตองทํารายงานการศึกษา  
 

(9)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : จัดตั้งและมอบหมายใหอยูในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน เปนผูดูแลบํารุงรักษา 
 
(10)  ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการประเภทรายการ  
ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 

(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลชุมพร 

กิจกรรมหลัก อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําคลองบาง
ทะลาย  หมูท่ี 3  บานพละ 

2. งบลงทุน 

2.1 คาครุภัณฑ 

(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 

(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 

  (1.1) ครุภัณฑสํานักงาน 

         (ระบุรายการ) 

2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 

 

 (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

10,000,000 

 

 

 

 

 

 

10,000,000 

10,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอสรางอาคารอัดน้ําคลองบางทะลาย หมู
ท่ี 3 ต.เขาไชยราช  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

ลําดับความสําคัญ 2.5 
โครงการ : โครงการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลชุมพร 
กิจกรรมหลัก : โครงการปองกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝงเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
ประโยชนดานการทองเท่ียว   วงเงิน   96,289,400   บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมดุลและยั่งยืน      
กลยุทธ : ปองกัน สงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยางสมดุล   
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร      
ผูรับผิดชอบ :  นายกุมพล  พฤฒิพฤกษ ตําแหนง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ : สนง.โยธาธิกาและผังเมืองจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถ.ไตรรัตน อ.เมือง  
จ.ชุมพร  หมายเลขโทรศัพท 077-501057 , 077-501800 , 077 658165   
   
(๑) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : จังหวัดชุมพรมีแมน้ําท่ีสําคัญหลายสาย เชน คลองทาตะเภา คลองสวี แมน้ําหลังสวน 
คลองชุมพรและมีแนวชายฝงทะเลความยาวประมาณ  262  กิโลเมตร ปจจุบันประสบปญหาการกัดเซาะใน
หลายพ้ืนท่ี ท่ีมีศักยภาพสูงทางดานเศรษฐกิจและสังคม มีสาเหตุมาจากปจจัยหลายประการ ท้ังสาเหตุจาก
ธรรมชาติและสาเหตุจากการกระทําของมนุษย ซ่ึงปญหาการกัดเซาะตลิ่งและชายฝง กอใหเกิดการสูญเสียแนว
กําแพงธรรมชาติ สูญเสียพ้ืนท่ีตลิ่งและชายฝงรวมท้ังทรัพยสินของราชการและประชาชน   

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ไดตระหนักถึง

ปญหาดังกลาววาเปนปญหาท่ีจําเปนท่ีตองเรงแกไข จึงไดดําเนินโครงการปองกันการกัดเซาะริมตลิ่งและ
ชายฝง เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและประโยชนดานการทองเท่ียว ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่องในหลายปงบประมาณ แตยังมีพ้ืนท่ีตลิ่งและชายฝงท่ีถูกกัดเซาะมีอยูจํานวนมาก จึงไดขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในป พ.ศ. 2559  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาในบริเวณท่ีสําคัญและเรงดวน ปองกัน
ทรัพยสินทางราชการและประชาชน รวมท้ังรักษาแมน้ํา ลําคลองใหอยูในสภาพสมบูรณและเปนประโยชนดาน
การทองเท่ียว 

ความเรงดวน : การกัดเซาะรุนแรงกระทบตอสาธารณูปโภค , ถนน , ทางสัญจร , ทรัพยสิน
ของราษฎร เสียหาย  

        
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 
  2.1.1 เพ่ือปองกันการกัดเซาะตลิ่งริมแมน้ําและชายฝงทะเล     
  2.1.2 เพ่ือปองกันทรัพยสินของราชการและของประชาชน     
 (2.2) สถานภาพของโครงการ 
   โครงการเดิม  โครงการใหม 
 (2.3)ประเภทของโครงการ 
   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 
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(2.4)ระยะเวลาดําเนินโครงการ      1 ตุลาคม 2560 – 30  กันยายน  2561   
(2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ   

กิจกรรมท่ี 1 : กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมคลองสวีหนุม ม.4 ต.สวอี.สวี จ.ชุมพร  
กิจกรรมท่ี 2 : กอสรางปองกันการกัดเซาะคลองสวีหนุม (ตอเนื่องเข่ือนเดิม)  ตําบลทาหิน  

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร         
กิจกรรมท่ี 3 : กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมคลองทาแซะ  ถนนทาทับทิม  ตําบลทาขาม  

อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 
          

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย  
 (3.1) กลุมเปาหมาย : ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทาขามและตําบลทาหิน    
 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรและพ้ืนท่ีใกลเคียง  
   

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เปาหมายโครงการ 

         ตัวช้ีวัด : ยุติการพังทลายของตลิ่งบริเวณโครงการ ประชาชนสามารถประกอบ
กิจกรรมบริเวณ ณ โครงการไดทุกฤดูกาล       
  
 (4.2) ผลลัพธ : เข่ือนปองกันตลิ่งท่ีมีความเหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชุมชน 650 ม. มี 

ความสวยงามสามารถใชเปนท่ีพักผอนหยอนใจ ประกอบกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ตามเทศกาล 
 (4.3) ผลกระทบ  

เชิงบวก : สามารถปองกันการกัดเซาะลําน้ําและทางชายฝง , สามารถทํากิจกรรมไดทุกฤดูกาล
เชิงลบ : ราษฎรบริเวณท่ีกอสรางจะตองอุทิศใหกอสรางและไดรับผลกระทบจากเสียง 
           และฝุนขณะกอสราง      
   

(5) แนวทางการดําเนินงาน 
    (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทํา

เครื่องหมาย √ ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 
 

 
กิจกรรมและเปาหมาย 

 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 60 ม.ค. – มี.ค. 61 เม.ย. – มิ.. 61 ก.ค. – ก.ย. 61 
1.กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง    
ริมคลองสวีหนุม ม.4 
ต.สวีอ.สวี จ.ชุมพร 
2. กอสรางปองกันการกัด
เซาะคลองสวีหนุม (ตอเนื่อง
เข่ือนเดิม) ต.ทาหิน อ.สวี  
จ.ชุมพร 

√ 
 
- 
√ 
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3. กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง 
ริมคลองทาแซะ ถ.ทาทับทิม  
ต.ทาขาม อ.เมือง จ.ชุมพร 
4.กอสรางแนวเข่ือนปองกัน
การกัดเซาะชายฝง หมูท่ี 6 
ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร 

√ 
 
 
√ 

 
(6) วิธีการดําเนินงาน     ดําเนินการเอง  จางเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ   จํานวน  96,289,400  บาท 
 
(8) ความพรอมของโครงการ 

 (8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว  

แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไข/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
 (8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
   มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
  ไมมี 
 (8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
  •บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด  บางสวน       

 ไมมีประสบการณ ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 

  • เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
       มีประสบการณปานกลาง 
       ไมมีประสบการณ 

 (8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
    ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
    อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

 (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายการการศึกษา 

    ตองทํารายงานการศึกษา 
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(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรกัษา เม่ือโครงการแลวเสรจ็ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
 เม่ือกอสรางแลวเสร็จสงมอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดูแลรักษาตามปกติ , จัดทําแผน
บํารุงรักษาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
(10) ปญหา/อุปสรรคและขอกําจัด : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



463 
 

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2559 2560  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมหลัก โครงการปองกันการกัดเซาะริมตลิ่ง
และชายฝงเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

ประโยชนดานการทองเท่ียว 

2. งบลงทุน 

2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 

 (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 

(1.1) คากอสรางเข่ือน 

  

 

96,289,400 

 

1) กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมคลองสวีหนุม ม.4 
ต.สวี อ.สว ีจ.ชมุพร  

 33,000,000 กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง ริมคลองสวีหนุม 
ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 

2) กอสรางระบบสงน้ําคลองตาโสภณ-หวยกง  หมู
ท่ี 11 หมูท่ี 11 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร         
จ.ชุมพร 

 17,000,000  

 

 

กอสรางระบบสงน้ําคลองตาโสภณ-หวยกง  
หมูท่ี 11 หมูท่ี 11 ต.วิสัยเหนือ  อ.เมือง
ชุมพร จ.ชุมพร 

3) กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง 
ริมคลองทาแซะ ถ.ทาทับทิม  
ต.ทาขาม อ.เมือง จ.ชุมพร 

 16,500,000 กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง 
ริมคลองทาแซะ ถ.ทาทับทิม  
ต.ทาขาม อ.เมือง จ.ชุมพร 

4) กอสรางแนวเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝง 
หมูท่ี 6 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

 29,789,400 กอสรางแนวเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝง 
หมูท่ี 6 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 3 
ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
วงเงิน 15,760,๐๐๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและ 
กลยุทธ : สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดใชประโยชนอยางสมดุล 
หนวยดําเนินการ :  

ดําเนินการหลัก : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร 
ดําเนินการรวม : หนวยภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผูรับผิดชอบ : นายขจรศักดิ์  ละอองเทพ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดชุมพร    สถานท่ีติดตอ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร  
หมายเลขโทรศัพท๐๗๗ – ๕๑๒๑๖๖ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน และทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น 
จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ังยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู ดีกินดีสังคมมีความม่ันคง เสมอภาค
และเปนธรรมซ่ึงยุทธศาสตร ชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ในสวนท่ีเก่ียวของกับดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ยุทธศาสตร
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอีกท้ังยุทธศาสตรจังหวัดชุมพรไดให
ความสําคัญตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืนโดยไดกําหนดใหมีกลยุทธท่ีครอบคลุมในทุก
ประเด็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมวาจะเปน การสงวน อนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดการใชประโยชนอยางสมดุล การพัฒนาเครือขายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 จังหวัดชุมพร มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ ซ่ึงทรัพยากรปาไมท่ีมีอยูเปนสิ่งท่ีมี
คุณคายิ่งตอวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ไมวาจะปองกันปญหาหรือภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติ อีกท้ังยังเปน
ฐานทรัพยากรท่ีสําคัญดานอาหาร เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติหรือแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนท่ีสําคัญ 
และเปนแหลงท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช พันธุสัตว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปาจะมีสมุนไพรท่ี
สําคัญตอการรักษาทางการแพทย และแหลงเกิดของสัตวปา แตขณะเดียวกัน การลดลงของพ้ืนท่ีปาไมดังกลาว
ขางตนสงผลกระทบตอระบบนิเวศนปาไม ทําใหเกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เชน น้ําทวมในฤดูฝน 
และแหงแลงจัดในฤดูแลง ดังท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน 
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 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : จากสถานการณการลดลงของทรัพยากรปาไมอยางรวดเร็ว จึงเปนผล

ทําใหเกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หากปลอยใหมีการบุกรุกตัดไมทําลายปา
อยางรุนแรงตอไป ก็จะสงผลกระทบตอการดํารงชีพของประชาชนอยางยิ่ง ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปองกัน 
และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเรงดวน โดยการรักษาพ้ืนท่ีปาไมท่ีเหลือใหคงอยู เพ่ืออํานวยประโยชนตอ
สิ่งมีชีวิต ท้ังทางตรงและทางออม ปรับแนวคิดการปราบปรามมาเปนการปองปราม โดยการขอความรวมมือ
อยางจริงจังจากภาครัฐ ประชาชน องคกรสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ดังนั้น จากการประเมินสถานการณ
ทรัพยากรปาไม ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรมีแนวโนมท่ีเสื่อมโทรม และลดลงซ่ึงเปนผลสืบเนื่องท่ีเกิดจากการกระทํา
ของมนุษยท้ังสิ้นเพราะฉะนั้นการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรทรัพยากรปาไมในลักษณะการเชื่อมโยงตั้งแต ตนน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยเริ่มจากการสรางความรวมมือของทุกภาคสวนในการรวมกันบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ จะสงผลและมีแนวโนมท่ีดีในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมในอนาคต ซ่ึงสามารถทําให
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เปนฐานทรัพยากรท่ีสําคัญ เปนแหลงความม่ันคงทาง
อาหารท่ีสมบูรณและยั่งยืน มีทรัพยากรปาไมอยางเพียงพอท้ังในปจจุบันและอนาคต ตอไป 

ความเรงดวน : จากสภาพความเสื่อมโทรม และการลดลงของทรัพยากรปาไม กอใหเกิดภัยพิบัติตางๆ 
ท่ีรุนแรง หากไมดําเนินการ อนุรักษ ฟนฟู และปองกันรักษาทรัพยากรปาไมใหเกิดความสมดุล ก็จะเกิดภัย
พิบัติท่ีรุนแรงข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหาย ตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงข้ึนในอนาคต 
สงผลตอความม่ันคงในระดับประเทศ ตอไป 
 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  
๑. เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรปาไม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตนน้ําของจังหวัดชุมพร ใหมี

ความอุดมสมบูรณ เปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด และสรางความม่ันคงทางดานอาหาร 
๒. เพ่ือปองกันปราบปราม มิใหมีการกระทําผิดวาดวยกฎหมายปาไม และมิใหมีการบุกรุก

พ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน 
๓. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

ประชาชน รวมกันปลูกปาเปนการชวยปองกันหรือบรรเทาภัยธรรมชาต ิลดภาวะโลกรอน 
๔. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน และเยาวชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมให

เกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60สิ้นสุดป กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : จากสถานการณปญหาทรัพยากรปาไมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

จะเห็นไดวามีประเด็นปญหาท่ีรุนแรงหลายอยาง ตั้งแตการลดลงของพ้ืนท่ีปา ความเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีปาตนน้ํา 
และสัตวปาสูญพันธุและลดลงดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร กิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการเพ่ือการปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และแกไขปญหาทรัพยากรปาไมของจังหวัดชุมพร ในป ๒๕๖1 ท่ี
เชื่อมโยงตั้งแตตนน้ํา ถึงปลายน้ํา ดังนี้ 
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กิจกรรมการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรปาไม  พ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีปาตนน้ํา ในเชิงโครงสรางจะตองมีการ
สํารวจ และตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ โดยหนวยงานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ และพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ท่ี
เหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือเรงดําเนินการปลูกปาในพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม ควบคูไปกับการปองกันการลักลอบบุก
รุกทําลายปาและสัตวปา เรงดําเนินการสงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปา โดยสนับสนุนการจัดการอยาง   
มีสวนรวมกันในลักษณะท่ีทําใหคนกับปาอยูรวมกันในลักษณะท่ีทําใหคนมีภารกิจดูแลปาใหมีความยั่งยืน สราง
แรงจูงใจและสงเสริมรายไดจากการอนุรักษปา รวมท้ังนําระบบสารสนเทศใชในการจัดการทรัพยากรปาไม 
 กิจกรรมท่ี ๑. ปลูกปาตามแนวพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
 ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต  
 (๒) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก  
 (๓) เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
 (๔) หนวยจัดการตนน้ํารับรอ – สลุย   
 (๕) หนวยปองกันรักษาปาท่ี ชพ.๓ (เสียบญวน) 

เตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐ ประชาชน ชุมชน และกําหนดพ้ืนท่ีปลูกปาท่ีเปนปาตนน้ําท่ีมี
ความเสื่อมโทรม ในพ้ืนท่ี๓ อําเภอ เพ่ือทําใหพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุก ฟนคืนสภาพเปนพ้ืนท่ีปา
สมบูรณไดเร็วกวาการปลอยใหฟนฟูตามธรรมชาติ และสามารถปองกันไฟปาไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
พ้ืนท่ีปาท่ีสมบูรณ สามารถเปนตนน้ําลําธารใหกับจังหวัดชุมพรไดมากข้ึน โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

๑.เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม  
   กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต 
   จํานวน ๓๐๐ ไร 

ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพร 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (ตนน้ํา) 

๒.เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก 
จํานวน ๔๐๐ ไร 

ตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 
 

๓.เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
จํานวน ๓๐๐ ไร 

ตําบลพระรักษ อําเภอพะโตะ จังหวัด
ชุมพร   

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (ตนน้ํา) 

๔.หนวยจัดการตนน้ํารับรอ – สลุย 
   จํานวน ๕๐๐ ไร 

ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพร 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (ตนน้ํา) 

๕.หนวยปองกันรักษาปาท่ี ชพ.๓ (เสียบญวน) 
จํานวน ๕๐๐ ไร 

ตําบลวังใหม อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 
 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
สงวน (ตนน้ํา) 

  
 กิจกรรมท่ี ๒. จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจปองกันและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ (ตอนลาง) 

(๒) เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต 
(๓) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก    
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(๔) เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
(๕) อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
เตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐ ประชาชน ชุมชน และกําหนดพ้ืนท่ีจัดต้ังศูนยฯ ในพ้ืนท่ี

เปาหมาย๕ อําเภอ เพ่ือดําเนินการปองกันและปราบปรามการบุกรุทําลายทรัพยากรในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดย
ออกลาดตระเวน สํารวจ พ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร และปาท่ียังอุดมสมบูรณ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาออกทําการ
ประชาสัมพันธสงเสริมเผยแพร ใหความรูความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกใหแกประชาชน เกิดความรักและหวง
แหนทรัพยากรปาไม โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

๑.เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จ
ในกรม  
   กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ 
(ตอนลาง) 
จํานวน ๒ จุด 

จุดท่ี ๑ บริเวณปาสะพานหิน หมูท่ี ๔ ต.สองพ่ีนอง  
อ.ทาแซะ 
จ.ชุมพร พิกัดท่ี 523318 E  1214179 N 
จุดท่ี ๒ บริเวณปาคลองกะนัย หมูท่ี ๑๗ ต.รับรอ  
อ.ทาแซะจ.ชุมพรพิกัดท่ี490933 E  1194755 N 

ดําเนินการในพ้ืนท่ี
ปาอนุรักษ (กลาง
น้ํา) 

๒.เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จ
ในกรม  
   กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต 
จํานวน ๒ จุด 

จุดท่ี ๑บริเวณบางอินทนลิ หมูท่ี ๕ ต.หนิแกว อ.ทา
แซะจ.ชุมพร พิกัดท่ี 0495311 E 11667744 N 
จุดท่ี ๒บริเวณบานอุชาน หมูท่ี ๑๒ ต.รับรอ อ.ทาแซะ 
จ.ชุมพร พิกัดท่ี 0498698 E 1179854 N 

๓.เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นา
สัก 
จํานวน ๒ จุด 

จุดท่ี ๑ บริเวณบานในงวมหมูท่ี ๘ ต.บานนา อ.เมือง 
จ.ชุมพรพิกัด 0493860 UTM 1153875 
จุดท่ี ๒บริเวณบานควนสามัคคี หมูท่ี ๑๓ ต.ครน 
อ.สวี จ.ชุมพรพิกัดท่ี 0496150 UTM 114705  

๔.เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยาย
หมอน 
จํานวน ๒ จุด 

จุดท่ี ๑ บานตะแบบกงาม หมูท่ี ๗ ต.ปากทรง 
อ.พะโตะ จ.ชุมพรพิกัดท่ี 47P 0473100E 
UTM 1070226 N 
จุดท่ี ๒ บานคลองเงิน หมูท่ี ๕ ต.พระรักษ อ.พะโตะ 
จ.ชุมพรพิกัดท่ี 47P 0487971E UTM 
1085910 N 

๕.อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
จํานวน ๒ จุด 

จุดท่ี ๑ บริเวณคลองอารักษ หมูท่ี ๘ ต.ปงหวาน 
อ.พะโตะ จ.ชุมพรพิกัดท่ี 485391 X 
1098274 Y 
จุดท่ี ๒ บริเวณบานฉางเลน หมูท่ี ๑๐ ต.ตะโก 
อ.ทุงตะโก จ.ชุมพรพิกัดท่ี 495674 X 
1112293 Y 

 กิจกรรมท่ี ๓. เพาะชํากลาไมคุณภาพเพ่ือสงเสริมใหประชาชน รวมปลูกปาลดภาวะโลกรอน 
ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
(๑) หนวยปองกันรักษาปาท่ี ชพ.๓ (เสียบญวน) 
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เตรียมความพรอมของหนวยงาน โดยดําเนินการเพาะชํากลาไมพ้ืนถ่ิน เพ่ือแจกจายใหแกประชาชน
ท่ัวไป หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นําไปปลูกก็จะกอใหเกิดประโยชนตางๆ มากมาย เชน เพ่ือปลูกปาเชิง
เศรษฐกิจ เพ่ือการใชสอย เปนแหลงอาหาร ใหรมเงา เปนการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ชวยลดอุณหภูมิโลก 
ตนไมจะชวยเพ่ิมปริมาณกาซออกซิเจนในบรรยากาศ เนื้อไมเปนแหลงเก็บกักกาซคารบอนไดออกไซด เปน
ประโยชนทางออม ซ่ึงสงผลดีตอภาพรวมระดับภูมิภาคในการชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได โดยดําเนินการใน
พ้ืนท่ี ดังนี้ 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

๑.หนวยปองกันรักษาปาท่ี ชพ.๓ 
(เสียบญวน) 
จํานวน ๓๖๐,๐๐๐ กลา 

ตําบลวังใหม อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 

ดําเนินการแจกจายในพ้ืนท่ี
จังหวัดชุมพร (ปลายน้ํา) 

 
 กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาเครือขายเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดเนนการ
มีส วนร วมของประชาชนในทอง ถ่ินเปนกลไกสํ า คัญในการฟน ฟู อนุรักษ  ปอง กันและเฝ าระวั ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ินนั้น โดยใชภูมิปญญาท่ีมีการสั่งสมประสบการณสืบเนื่องจาก
บรรพบุรุษและมีการพัฒนาจนปจจุบัน โดยภูมิปญญาดังกลาวไดสะทอนถึงความผูกพันของคน สัตว และพันธุ
พืชตางๆ อยางลงตัว ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรและมีการรวมกลุมเครือขายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการอนุรักษทรัพยากรปาไม และจะสงผลใหการดําเนินการโครงการตางๆในชุมชน 
สามารถนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 
 กิจกรรมท่ี ๔. สรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) กลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ (สนง.ทสจ.ชุมพร) 

เตรียมความพรอม กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการรวมกับนักเรียน ประชาชน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีอยูโดยรอบบริเวณสถานท่ีดําเนินกิจกรรม ในการจัดตั้งกลุมเครือขายเพ่ือชวยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงใหความรู และสรางจิตสํานึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง 
รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ี และติดตามการดําเนินงานของภาคีเครือขายตางๆ อยางตอเนื่อง 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

๑.กลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
   (สนง.ทสจ.ชุมพร)จํานวน ๔ แหง 

ดําเนินการในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง อําเภอพะโต  
และอําเภอทาแซะ 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนรุักษ/ปาสงวน (ปลาย
น้ํา) 

  
 กิจกรรมท่ี ๕. ปาชุมชน 
 ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) ศูนยประสานงานปาไมชุมพร 
  เตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐ ประชาชน ชุมชน และกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายจัดทําปาชุมชน 
ในพ้ืนท่ี๓ อําเภอ เนื่องจากในปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนท่ีปาไมไดถูกทําลายลงไปจํานวนมาก ทําให
พ้ืนท่ีปาไมมีจํานวนนอยลง คณะกรรมการหมูบานและราษฎรจึงไดทําการอนุรักษพ้ืนท่ีปาไม เพ่ือใชประโยชน
ในชุมชน โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย ดังนี้ 
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หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

ศูนยประสานงานปาไมชุมพร 
จํานวน ๓ แหง 

อําเภอเมืองจังหวัดชุมพร 
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
สงวน (กลางน้ํา) 

 
(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย 
  ๑) ประชาชนบริเวณโดยรอบปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ 
  ๒) กลุมเครือขายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกลเคียง 
 
(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ  
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
๑. พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมไดรับการฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณ จํานวน 2,000 ไร 
2. พ้ืนท่ีปาถูกบุกรุกนอยกวาพ้ืนท่ีปาท่ีถูกบุกรุกปท่ีผานมา      รอยละ 5  
๓. กลาไมคุณภาพแจกจายใหประชาชนรวมกันปลูกปาเพ่ือลดภาวะโลกรอน จํานวน 500,000 กลา 
๔. เครือขายในการอนุรักษทรัพยากรปาไม   จํานวน 4 กลุม 
๕. พ้ืนท่ีปาไดรับการดูแลไมใหมีการบุกรุก   จํานวน 250 ไร 
๖. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการฯไมนอยกวา    รอยละ 80 

 (๔.๒) ผลผลิต  
๑. พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมไดรับการฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณ 
๒. พ้ืนท่ีปาถูกบุกรุกนอยกวาพ้ืนท่ีปาท่ีถูกบุกรุกปท่ีผานมา   
๓. กลาไมคุณภาพแจกจายใหประชาชนรวมกันปลูกปาเพ่ือลดภาวะโลกรอน 
๔. พ้ืนท่ีปาไดรับการดูแลไมใหมีการบุกรุก 
๕. เครือขายในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
๖. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินโครงการฯในพ้ืนท่ี 

 (๔.๓) ผลลัพธ  
๑. พ้ืนท่ีปาไดรับการฟนฟูใหเปนปาตนน้ําลําธารทําใหมีแหลงน้ํา แหลงอาหารและมีสัตวปาเพ่ิมข้ึน 
๒. พ้ืนท่ีปาไดรับการฟนฟู เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนของชุมชน 
๓. ประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลอนุรักษ และรูคุณคาของทรัพยากรปาไม 

(๔.๔) ผลกระทบ  
 เชิงบวก : ๑. ชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
ตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต 

           ๒. ระบบนิเวศมีความสมบูรณเพ่ิมข้ึน 
เชิงลบ:   - ไมมี – 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
60 

ม.ค.–มี.ค.
61 

เม.ย.–มิ.ย.
61 

ก.ค.–ก.ย.
61 

กิจกรรมท่ี ๑.ปลูกปาตามแนวพระราชเสาวนีย 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

    

กิจกรรมท่ี ๒.จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจปองกันและ
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

    

กิจกรรมท่ี ๓.เพาะชํากลาไมคุณภาพเพ่ือสงเสริมให
ประชาชน รวมปลูกปาลดภาวะโลกรอน 

    

กิจกรรมท่ี ๔.สรางเครือขายในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม 

    

กิจกรรมท่ี 5.ปาชุมชน     
 
(๖) วิธีการดําเนินงาน        ดําเนินการเอง    จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการจํานวน 15,๗60,๐๐๐ บาท 

หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 15,760,๐๐๐.- - 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

15,760,๐๐๐.- 
57,6๐๐.- 

13,852,1๐๐.- 
1,850,3๐๐.- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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(8) ความพรอมของโครงการ 
(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว

   แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมดบางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

 
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารงุรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 

๑. ดําเนินการบูรณาการรวมกับ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีท่ีอยูโดยรอบบริเวณสถานท่ีดําเนินกิจกรรม ในการชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทําการติดตามประเมินความการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องใหเกิดความยั่งยืน 

๒. ดําเนินการใหความรู และสรางจิตสํานึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง รวมท้ังสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ี และติดตามการดําเนินงานของภาคีเครือขายตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงการ
ผลักดันใหเกิดกลุมเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

๓. ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ ในพ้ืนท่ีดําเนิน-  
การพรอมท้ังรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง และสรางภาคีการมีสวนรวมจากชุมชนในการ
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ชวยกันอนุรักษ ฟนฟู และปองกัน ติดตามผลอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหชุมชนเห็นคุณคาและประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : การดําเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากตองการใหเกิดความยั่งยืนและ
เปนรูปธรรมจะตองมีการดําเนินงานโครงการเปนลักษณะโครงการตอเนื่องอยางนอย ๓ - ๕ ป เนื่องจาก
จะตองมีการติดตามและประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หลังจากมีการ
นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี รวมถึง
การประเมินความเขมแข็งของกลุมเครือขายท่ีนําแนวทางมาประยุกตใชดวย 

แนวทางแกไข : ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีชวยกันสอดสอง ปองกัน ดูแล อนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกัน และรวมแจงเบาะแสผูกระทําผิดใหกับ
เจาหนาท่ีรัฐ 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 
กิจกรรมท่ี ๑ ปลูกปาตามแนวพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60  ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั๑. กิจกรรมดานการอนุรักษ และ 

                     ฟนฟูทรัพยากรปาไม 

กิจกรรมยอย: ๑.๑ ปลูกปาตามแนวพระราชเสาวนีย 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

7,400,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,400,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

๗,๔๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗,8๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. คาจางเหมาบริการปลูกปาบก ไรละ ๓,9๐๐.- บาท   

    จํานวน ๒,๐๐๐ ไร 

- สํารวจและรังวัดแนวเขต  
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  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แผวถางเตรียมพ้ืนท่ีปลูก 

- เก็บริบสุมเผา 

- ทําทางตรวจการณ  

- ทําแนวกันไฟ  

- ทําหลักและปกหมายแนว  

- ทําการขนกลาไมและปลูก 

- ดายวัชพืช 

- ปลูกซอมและนับการรอดตาย 

- จัดซื้อกลาไม 

- คาปุย/ยาฆาแมลง 

- คาใชจายในการบริหารจัดการปลูกปาบก  

   จํานวน ๒,๐๐๐ ไรๆ ละ ๒๐๐.-บาท * 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 
กิจกรรมท่ี ๒ จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจปองกันและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั๑. กิจกรรมดานการอนุรักษ และ 

                     ฟนฟูทรัพยากรปาไม 

กิจกรรมยอย: ๑.๒ จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจปองกันและ
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

 

 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

๓,๑๘๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๒,๐๐๐.- 

 

๒๑๖,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

 

๔๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาเบ้ียเลีย้งขาราชการ วันละ ๒๔๐ บาท /๑ คน  

  / ๖๐ วัน / ๑ หนวยงาน จํานวน ๕ หนวยงาน 

- คาเบ้ียเลีย้งเจาหนาท่ี วันละ ๒๔๐ บาท/๒ คน 

  / ๙๐ วัน/ ๑ หนวยงาน จํานวน ๕ หนวยงาน  

- คาซอมแซมยานพาหนะท่ีใชในการลาดตระเวน  

  สําหรับรถยนต ๒ คันๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ ๑  

  หนวยงาน จํานวน ๕ หนวยงาน 

- คาซอมแซมยานพาหนะท่ีใชในการลาดตระเวน  
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  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

 

 

 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

 

 

 

 

 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๐๐,๐๐๐.- 

 

 

๑,๔๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

๒๔๐,๐๐๐.- 

 

 

๑๖๐,๐๐๐.- 

 

 

 

  สําหรับจักรยานยนต ๔ คันๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท/  

  ๑ หนวยงาน จํานวน ๕ หนวยงาน           

 

 

 

- คาจางเหมาจัดทําอาหารประกอบเลี้ยง วันละ  

  ๑๐๐ บาท/คน/วัน จํานวน ๑๐ คน/๑ หนวยงานๆ  

   ละ ๑๒๐ วัน จํานวน ๕ หนวยงาน 

- คาจางเหมาบริการพนักงานสายตรวจตามฐาน 

  ปฏิบัติการ จํานวน ๒ ฐานปฏิบัติการ ๕ คนๆ  

  ละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๔ เดือน /๑  

  หนวยงาน จํานวน ๕ หนวยงาน 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง  

  จํานวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท * 

- คาจางทําสื่อประชาสมัพันธ จํานวน ๕๐ ชุดๆ  

   ละ ๓๐๐.-บาท * 

 

 

 

 

- คาวัสดุสํานักงาน สําหรับปฏิบัตงิานเอกสาร 

  ฐานปฏิบัติการละ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ ฐาน/ 

  ๑ หนวยงาน จํานวน ๕ หนวยงาน 

- คาวัสดุสํานักงานท่ีใชในการดําเนินโครงการ * 

- คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น สาํหรับรถยนต 

  ๒ คันๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๔ เดือน/ 

  ๑ หนวยงาน จํานวน ๕ หนวยงาน 

- คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น สาํหรับรถจักรยานยนต  

   ๔ คันๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน จาํนวน ๔ เดือน/๑  

   หนวยงาน จาํนวน ๕ หนวยงาน 

 

- คาจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน ๓๐ 
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  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

 

 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

- 

 

- 

- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

๑๔๒,๐๐๐.- 

เลมๆ ละ ๕๐๐.-บาท * 

- คาวัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในการดาํเนินโครงการ * 

- คาวัสดุใชในการกอสรางฐานปฏิบัติการ ฐานละ  

  ๑๔,๒๐๐ บาท จํานวน ๒ ฐาน/ ๑ หนวยงาน จํานวน  

  ๕ หนวยงาน 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 
กิจกรรมท่ี ๓ เพาะชํากลาไม เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรวมกันปลูกปาลดภาคโลกรอน 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั๑. กิจกรรมดานการอนุรักษ และ 

                     ฟนฟูทรัพยากรปาไม 

กิจกรรมยอย: ๑.๓ เพาะชํากลาไม เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนรวมกันปลูกปาลดภาวะโลกรอน 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,500,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๘,๐๐๐.- 

 

๑๘,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

๒,500,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๘,๐๐๐.- 

 

๑๘,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาจางคนงาน ๑ คนๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน  

  ทํางาน ๑๒ เดือน 

- คาจางคนงานสํารวจแหลงเมล็ดไม แมไมพันธุดี และ 
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๔๕,๐๐๐.- 

 

๑๙๐,๐๐๐.- 

 

๕๕,๐๐๐.- 

 

๑๐๕,๐๐๐.- 

 

๑๒๖,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๕๙,๕๐๐.- 

 

๙,๐๐๐.- 

 

๗,๕๐๐.- 

 

๑๓,๕๐๐.- 

 

๔๐,๕๐๐.- 

 

๔๐,๕๐๐.- 

 

๓๗๘,๐๐๐.- 

๙๐,๐๐๐.- 

 

 

๑๐๘,๐๐๐.- 

 

๔๕,๐๐๐.- 

 

๑๙๐,๐๐๐.- 

 

๕๕,๐๐๐.- 

 

๑๐๕,๐๐๐.- 

 

๑๒๖,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๕๙,๕๐๐.- 

 

๙,๐๐๐.- 

 

๗,๕๐๐.- 

 

๑๓,๕๐๐.- 

 

๔๐,๕๐๐.- 

 

๔๐,๕๐๐.- 

 

๓๗๘,๐๐๐.- 

๙๐,๐๐๐.- 

 

 

๑๐๘,๐๐๐.- 

  เก็บเมลด็ไมจํานวน ๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท/วัน ๓๐ วัน 

- คาจางคนงานผสมวัสดเุพาะชําเขาดวยกันกอนการ 

  กรอกถุง จํานวน ๕ คน ทํางาน ๓๐ วันๆ ละ ๓๐๐ บาท                  

- คาจางคนงานกรอกดินลงถุงเพาะชํา ขนาดถุง 
ขนาด ๔ น้ิว x ๖ น้ิว จํานวน ๓๘๐,๐๐๐ ถุง 

- คาจางคนงานกรอกดินลงถุงเพาะชํา ขนาดถุง  

  ขนาด ๘ น้ิว x ๑๐ น้ิว จํานวน ๕๕,๐๐๐ ถุง 

- คาจางคนงานขนสงถุงดินจํานวน ๕ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท  

  ทํางาน ๗๐ วัน                                                                                                                            
- คาจางคนงานจัดเรียงถุงดิน ขนาดถุง ขนาด ๔ น้ิว x  

  ๖ น้ิว บล็อกละ ๖๐๐ ตน กวาง ๑๕ ถุง ยาว ๔๐ถุง  

  และขนาดถุง  ขนาด ๘ น้ิว x ๑๐ น้ิว บล็อกละ  

  ๓๒๐ ตน กวาง ๘ ถุงยาว ๔๐ ถุง จํานวนคนงาน ๓  

  คนๆ ละ   ๓๐๐ บาท ทํางาน ๑๔๐ วัน 

- คาจางคนงานทําความสะอาดบรเิวณและรอบเรือน 

  เพาะชํา กําจัดวัชพืช การปรบัภมูิทัศน                                                                                        

- คาจางคนงานเรงการงอกเมล็ดกอนเพาะชํา ๑คนๆ  

  ละ ๓๐๐ บาท ทํางาน ๓๐ วัน     

- คาจางคนงานหวานเมล็ดพันธุ  ๑ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท  

  ๒๕ วัน 

- คาจางคนงานดูแลรักษาตนกลาออน ๑ คนๆละ  

  ๓๐๐ บาท ๔๕ วัน    

- คาจางคนงานยายชําตนออน ๕ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท  

  ๑๓๕ วัน 

- คาจางคนงานยายชํากลาไมใหญ คนงาน ๕ คนๆ  

  ละ ๓๐๐ บาท ๑๓๕ วัน  

- คาจางคนงานใหนํ้า กําจดัวัชพืช ศัตรูพืชและเช้ือโรค  

- คาจางคนงาน ๖ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท ทํางาน ๒๑๐ วัน 

  จางคนงานตัดราก ๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท ทํางาน  

  ๑๕๐ วัน 

- คาจางคนงานจัดช้ันความสูงของกลาไม และการทํา 

  กลาไมใหแกรงกอนนําไปปลูกคาจางคนงาน ๓ คนๆ  
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  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

 

 

 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดสุนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตาํรา 

  (๑๒) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (๑๓) วัสดุอาหาร 

 

 

๑๘๐,๐๐๐.- 

 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘๐,๐๐๐.- 

 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ละ ๓๐๐ บาท ทํางาน ๑๒๐ วัน  

- คาจางเหมาเจาหนาท่ีในการตดิตามประเมินผลการ 

   ดําเนินงาน จํานวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท 

  จํานวน ๑๒ เดือน * 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง  

  จํานวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท * 

- คาจางทําสื่อประชาสมัพันธ จํานวน ๕๐ ชุดๆ  

   ละ ๓๐๐.-บาท * 

 

 

 

 

- วัสดุสํานักงานท่ีใชในการดําเนินงานโครงการฯ * 

- คานํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๐ วันๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท 

 

- จัดทําปายประชาสัมพันธ  จํานวน ๒ ปายๆ ละ  

  ๗,๕๐๐  บาท 

- จัดทําแผนพับ จํานวน ๑,๐๐๐ แผนๆ ละ ๑๕ บาท 

- คาจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน ๓๐  

  เลมๆ ละ ๕๐๐.-บาท * 

- วัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในการดําเนินงาน 

  โครงการฯ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดซื้อเมลด็ไม ๗ ชนิดๆ ละ ๕ กิโลกรมัๆ 
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  (๑๔) วัสดุการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนสง 

๘๗,๕๐๐.- 

 

๖๒,๕๐๐.- 

๕๐,๐๐๐.- 

๒๕,๐๐๐.- 

๗๒,๐๐๐.- 

 

๒๗,๐๐๐.- 

 

๑๒,๕๐๐.- 

๑๐,๐๐๐.- 

 

๘๗,๕๐๐.- 

 

๖๒,๕๐๐.- 

๕๐,๐๐๐.- 

๒๕,๐๐๐.- 

๗๒,๐๐๐.- 

 

๒๗,๐๐๐.- 

 

๑๒,๕๐๐.- 

๑๐,๐๐๐.- 

  ละ ๒,๕๐๐ บาท 

- ดินเพาะชํา ๒๕๐ ลูกบาศกเมตรๆ ละ ๒๕๐ บาท                   

- ปุยหมัก ๒๕๐ กระสอบๆ ละ ๒๐๐ บาท                               

- ขุยมะพราว ๕๐ คันๆ ละ ๕๐๐ บาท    

- ถุงเพาะชํา ขนาด ๔ น้ิว x ๖ น้ิว ๙๐๐ กิโลกรัมๆ  

  ละ ๘๐ บาท  

- ถุงเพาะชํา ขนาด ๘ น้ิว x ๑๐ น้ิว ๔๕๐ กิโลกรัมๆ 
ละ ๖๐ บาท  

- ทรายหยาบ จํานวน ๕๐ ลกูบาศกเมตรๆ ละ ๒๕๐ บาท 

- วัสดุอุปกรณทางการเกษตร   
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 
กิจกรรมท่ี ๔  สรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั๒. กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและ 

                      พัฒนาเครือขายเพ่ือการอนุรักษ 

                      ทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมยอย: ๒.๑ กิจกรรมสรางเครือขายในการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

 

 

 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,600.- 

 

36,000.- 

 

 

 

36,000.- 

 

30,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

9๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑,๖๐๐.- 

 

๓๖,๐๐๐.- 

 

 

 

๓๖,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๓ คนๆ 

  ละ ๓ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาทจํานวน ๔ วัน 

- คาตอบแทนวิทยากรกลุมยอย จาํนวน ๕ คนๆ  

  ละ ๓ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท จํานวน ๔ วัน 

 

 

- คาเบ้ียเลีย้งเจาหนาท่ี จํานวน ๕ คนๆ 

  ละ ๒๔๐ บาท/วัน จํานวน ๓๐ วัน 

- คาท่ีพักเจาหนาท่ี จํานวน ๕ คนๆ 

  ละ ๖๐๐ บาท/คืน จํานวน ๑๐ คืน 
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  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

(๓) คาซอมแซมครุภณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

312,000.- 

 

60,000.- 

 

28,000.- 

 

90,000.- 

 

30,000.- 

 

20,000.- 

 

40,000.- 

 

 

20,000.- 

 

12,000.- 

 

 

 

 

34,400.- 

 

 

 

30,000.- 

 

 

 

 

๓60,๐๐๐.- 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

40,๐๐๐.- 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

4๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

5๐,๐๐๐.- 

 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๑๒,๐๐๐.- 

 

 

 

 

50,๔๐๐.- 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

- คาจางเหมาพนักงานงานโครงการ จํานวน ๒ อัตรา  ๆ

  ละ ๑5,๐๐๐.-บาท/เดือน/๑๒ เดือน 

- คาจางเหมาทําอาหาร จํานวน ๒๐๐ คนๆ 

  ละ ๒ วันๆละ ๑๕๐ บาท 

- คาจางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 

  จํานวน ๒๐๐ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ 10๐ บาท 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช่ือเพลิง  

  จํานวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท 

- คาจางจัดทําเอกสารประกอบการอบรมสราง 

  จิตสํานึก จํานวน ๒๐๐ ชุดๆ ละ 20๐ บาท 

- คาจางทําไวนิลประชาสัมพันธกิจกรรม 

จํานวน ๔ ชุดๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 

- คาจางทําสื่อประชาสมัพันธในการสรางจิตสาํนึก 

  การอนุรักษทรัพยากรปาไม จํานวน ๒๐๐ ชุดๆ  

  ละ ๒5๐ บาท 

- คาจางทํารายงานสรปุผลการดําเนินงานของ 

  กิจกรรม จํานวน ๕๐ เลมๆ ละ ๔๐๐ บาท 

- คาสถานท่ีในการประชุมอบรม จาํนวน ๔ วันๆ  

  ละ ๓,๐๐๐ บาท 

 

 

 

- คาวัสดุท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

 

 

 

- คาวัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในการดาํเนินโครงการ 
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  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

 (๑๑) วัสดหุนังสือ วารสารและตํารา 

  (๑๒) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (๑๓) วัสดุอาหาร 

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 
กิจกรรมท่ี ๕  ปาชุมชน 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั๒. กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและ 

                      พัฒนาเครือขายเพ่ือการอนุรักษ 

                      ทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมยอย: ๒.๒ กิจกรรมปาชุมชน 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

(๓) คาซอมแซมครุภณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

๑,๓๘๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓,๖๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

๖๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาเบ้ียเลีย้งเจาหนาท่ี ๔ คน x ๑๔๐ บาท x ๕  

  วัน x ๔ เดือน เปนเงิน ๘,๔๐๐.-บาท / ๑ แหง   

  จํานวน ๔ แหง 

 

 

 

 

- คาจางเหมางาน (๒ คน ทํางาน ๓ เดือนๆละ  
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  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

 

 

 
 

 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

 (๑๑) วัสดหุนังสือ วารสารและตํารา 

  (๑๒) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (๑๓) วัสดุอาหาร 

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

๘๐,๐๐๐.- 

 

 

๓๓,๖๐๐.- 

 

๔๐,๐๐๐.- 

 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๒๐,๐๐๐.- 

  ๒๕,๐๐๐.-บาท) เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท/๑  

  แหง จํานวน ๔ แหง 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง  

  จํานวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท * 

- คาจางทําสื่อประชาสมัพันธ จํานวน ๕๐ ชุดๆ  

  ละ ๓๐๐.-บาท * 

 

 

 

 

- คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานใชในการดําเนินโครงการ * 

- คานํ้ามันเช้ือเพลิง เปนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท/ ๑  

  แหง จํานวน ๔ แหง รวมเปนเงิน ๘๐,๐๐๐.- 

 

- คาจางทําปายแนวเขตปาขนาดใหญ จํานวน ๑  

  ปายๆละ ๘,๔๐๐.-บาท/๑ แหง จํานวน ๔ แหง  

- คาจางทําปายแนวเขตปาขนาดเล็ก (๑๖x๓๖  

  ซม.) จํานวน ๑๐๐ ปายๆละ ๑๐๐.-บาท เปน 

  เงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท/ ๑ แหง  จาํนวน ๔ แหง 

- คาจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน  

  ๓๐ เลมๆ ละ ๕๐๐.-บาท * 

- คาวัสดุคอมพิวเตอรใชในการดําเนินโครงการฯ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คากลาไม จํานวน ๑๐,๐๐๐ กลาๆละ ๘.-บาท  
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  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนสง 

 

- 

 

 

- 

 

๔๐,๐๐๐.- 

 

 

๕๒,๘๐๐.- 

 

 

 

  เปนเงิน ๘๐,๐๐๐.-บาท/๑ แหง จํานวน ๔ แหง 

- คาไมหลักปกแนวปลูกตนไม จํานวน ๑๐,๐๐๐  

  อันๆละ ๑.-บาท เปนเงิน๑๐,๐๐๐.-บาท/๑  

  แหง จํานวน ๔ แหง  

- คาเสาคอนกรตี ทําแนวเขต ขนาด ๑ เมตร  

  จํานวน ๑๑๐ ตนๆละ ๑๒๐.-บาท เปนเงิน  

  ๑๓,๒๐๐.-บาท /๑ แหง จํานวน ๔ แหง 
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 4 
ช่ือโครงการ : สรางการมีสวนรวม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาพ้ืนท่ีปาตนน้ํา  
วงเงิน  8,725,๐๐๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและ
ยั่งยืน 
กลยุทธ : สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดใชประโยชนอยางสมดุล 
หนวยดําเนินการ :  

ดําเนินการหลัก : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร 
ดําเนินการรวม : หนวยภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผูรับผิดชอบ : นายขจรศักด์ิ  ละอองเทพ     ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ชุมพร     สถานท่ีติดตอ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร  
หมายเลขโทรศัพท๐๗๗ – ๕๑๒๑๖๖ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน และทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น 
จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสู การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ังยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู ดีกินดีสังคมมีความม่ันคง เสมอภาค
และเปนธรรมซ่ึงยุทธศาสตร ชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ในสวนท่ีเก่ียวของกับดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ยุทธศาสตร
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอีกท้ังยุทธศาสตรจังหวัดชุมพรไดให
ความสําคัญตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตประเด็นยุทธศาสตร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืนโดยไดกําหนดใหมีกลยุทธท่ีครอบคลุมในทุก
ประเด็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมวาจะเปน การสงวน อนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดการใชประโยชนอยางสมดุล การพัฒนาเครือขายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 จังหวัดชุมพร มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ ซ่ึงทรัพยากรปาไมท่ีมีอยูเปนสิ่งท่ีมี
คุณคายิ่งตอวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ไมวาจะปองกันปญหาหรือภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติ อีกท้ังยังเปน
ฐานทรัพยากรท่ีสําคัญดานอาหาร เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติหรือแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนท่ีสําคัญ 
และเปนแหลงท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช พันธุสัตว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปาจะมีสมุนไพรท่ี
สําคัญตอการรักษาทางการแพทย และแหลงเกิดของสัตวปา แตขณะเดียวกัน การลดลงของพ้ืนท่ีปาไมดังกลาว
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ขางตนสงผลกระทบตอระบบนิเวศนปาไม ทําใหเกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เชน น้ําทวมในฤดูฝน 
และแหงแลงจัดในฤดูแลง ดังท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน 
 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : จากสถานการณการลดลงของทรัพยากรปาไมอยางรวดเร็ว จึงเปนผล
ทําใหเกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หากปลอยใหมีการบุกรุกตัดไมทําลายปา
อยางรุนแรงตอไป ก็จะสงผลกระทบตอการดํารงชีพของประชาชนอยางยิ่ง ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปองกัน 
และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเรงดวน โดยการรักษาพ้ืนท่ีปาไมท่ีเหลือใหคงอยู เพ่ืออํานวยประโยชนตอ
สิ่งมีชีวิต ท้ังทางตรงและทางออม จากสภาพปาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเกิดจากการบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตร
ของราษฎร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปาตนน้ําทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน และขาดความชุมชื้นในพ้ืนท่ีปา
ตนน้ํา จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนา และฟนฟูพ้ืนท่ีดังกลาวใหมีความอุดมสมบูรณข้ึน ซ่ึงนับเปนมาตรการท่ี
สําคัญยิ่งท่ีจะแกไขปญหาภาวะวิกฤตตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการเรงฟนฟูพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอ
การเกิดดินถลมซ่ึงจะตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนรวมท้ังไดรับการยอมรับจาก
ราษฎรในพ้ืนท่ี จงึไดจัดทําโครงการกอสรางฝายตามแนวพระราชดําริเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีปาตนน้ํา/ปลูกหญาแฝกเพ่ือ
ปองกันภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม ซ่ึงสอดคลองกับการดําเนินการตามแนวทางพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือเปนการอนุรักษน้ํา ฟนฟูดิน และปองกันรักษาปาท่ีสมบูรณ เพ่ือปลูกจิตสํานึก
ใหประชาชนรัก หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกท้ังมีสวนรวมในการแกไขปญหา อันจะ
กอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ และโลกของเราตอไปในอนาคตอยางยั่งยืนตอไป 

ความเรงดวน : จากสภาพความเสื่อมโทรม และการลดลงของทรัพยากรปาไม กอใหเกิดภัยพิบัติตางๆ 
ท่ีรุนแรง หากไมดําเนินการ อนุรักษ ฟนฟู และปองกันรักษาทรัพยากรปาไมใหเกิดความสมดุล ก็จะเกิดภัย
พิบัติท่ีรุนแรงข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหาย ตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงข้ึนในอนาคต 
สงผลตอความม่ันคงในระดับประเทศ ตอไป 
 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  
๑. เพ่ือดักตะกอนและเศษวัสดุตางๆ ท่ีไหลมากับน้ํา 
๒. เพ่ือชวยลดความเร็วและชะลอการไหลของน้ํา 
๓. เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมท่ีเสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลม ใหกลับคืนความสมบูรณ ปองกัน

และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
๔. เพ่ือเพ่ิมความชุมชื้นใหกับพ้ืนท่ีปา 
๕. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน และเยาวชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมให

เกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
๖.เพ่ือเสริมสรางการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 
๗. เพ่ือใหชุมชนมีน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค และการเกษตร 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดป กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
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(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : จากสถานการณปญหาทรัพยากรปาไมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
จะเห็นไดวามีประเด็นปญหาท่ีรุนแรงหลายอยาง ตั้งแตการลดลงของพ้ืนท่ีปา ความเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีปาตน
น้ํา และสัตวปาสูญพันธุและลดลง ในสวนของโครงการและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการเพ่ือการฟนฟู และแกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดชุมพร ในป ๒๕๖1 ไดเสนอกิจกรรมตางๆ ท่ีเชื่อมโยงตั้งแตตนน้ํา ถึง
ปลายน้ํา ดังนี้ 

กิจกรรมฟนฟูปาตามแนวทางพระราชดําริ เพ่ืออนุรักษดินและน้ําไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการฟนฟู 
ปาไม ใหกลับคนสู ความอุดมสมบูรณ  ซ่ึ งนับเปนมาตรการท่ีสํ าคัญยิ่ งท่ีจะแก ไขปญหาภาวะวิกฤตตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการเรงฟนฟูพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลม ซ่ึงจะตองดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน รวมท้ังไดรับการยอมรับและมีสวนรวมของราษฎรในพ้ืนท่ี จึงไดจัดทํา
โครงการกอสรางฝายตนน้ํา        ลําธารตามแนวพระราชดําริ, ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
ดินถลม และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงสอดคลองกับการดําเนินการตามแนวทางพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือเปนการฟนฟูดิน และปองกันรักษาปาท่ีสมบูรณ เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรัก 
หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกท้ังมีสวนรวมในการแกไขปญหา อันจะกอใหเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติ และโลกของเราตอไปในอนาคตอยางยั่งยืน 

กิจกรรมท่ี ๑. กอสรางฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําการฟนฟู
พ้ืนท่ีปาในพ้ืนท่ีปาตนน้ําในเชิงโครงสรางจะตองมีการสํารวจ และตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ โดย
หนวยงานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการกอสรางฝายตนน้ําลําธารในพ้ืนท่ีปาตน
น้ํา โดยแบงเปนการกอสรางฝายแบบก่ึงถาวร และกอสรางฝายแบบผสมผสาน 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 

(๑) เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต 
(๒) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก  (๓) เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
(๔) หนวยจัดการตนน้ํารับรอ –สลุย  (๕) อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
เตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐ ประชาชน ชุมชน และกําหนดพ้ืนท่ีกอสรางฝายตนน้ํา ลําธาร

บริเวณปาตนน้ํา ในพ้ืนท่ี3 อําเภอ เพ่ือทําใหพ้ืนท่ีปาตนน้ํามีความชุมชื้นเพ่ิมพูนความหลากหลายในระบบ
นิเวศ และชวยชะลอน้ําไมใหไหลเร็วและรุนแรงเปนการปองกันความเสียหายอันเกิดจากการพัดพาจากแรงน้ํา 
รวมถึงดักตะกอนและเศษวัสดุตางๆ ท่ีไหลมากับน้ํา โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม กรม
หลวงชุมพร ดานทิศใต  
- ฝายแบบก่ึงถาวร จํานวน ๑๐ แหง 
- ฝายแบบผสมผสาน จํานวน ๑0๐ แหง 

- ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
 

ดําเนินการในพ้ืนท่ี 
ปาอนุรักษ ตนน้ํา
แมน้ํา 
ทาตะเภา และแมน้ํา 
หลังสวน (ตนน้ํา) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก 

- ฝายแบบก่ึงถาวร จํานวน ๑0 แหง 
- ฝายแบบผสมผสาน จํานวน ๑0๐ แหง 

- ตําบลวิสัยใต อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยา - ตําบลพระรักษ อําเภอพะโตะ จังหวัด 
 



491 
 

 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

- ฝายแบบก่ึงถาวร จํานวน ๑๐ แหง 
- ฝายแบบผสมผสาน จํานวน ๑0๐ แหง 
หนวยจัดการตนน้ํารับรอ –สลุย 
- ฝายแบบก่ึงถาวร จํานวน ๑0 แหง 
- ฝายแบบผสมผสาน จํานวน ๑0๐ แหง 

ชุมพร 
 
 
- ตําบลหงสเจริญ อําเภอทาแซะจังหวัด
ชุมพร 
 

 

อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
- ฝายแบบก่ึงถาวร จํานวน ๑๐ แหง 
- ฝายแบบผสมผสาน จํานวน ๑๐๐ แหง 

- ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัด
ชุมพร 
 

กิจกรรมท่ี ๒. ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถลม 
ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
(๑) เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต 
(๒) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก  (๓) เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
(๔) หนวยจัดการตนน้ํารับรอ –สลุย  (๕) อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
เตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ดําเนินการปลูกหญาแฝก ในพ้ืนท่ี3 อําเภอ 

เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมท่ีเสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลมใหกลับคืนความสมบูรณ ปองกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และปองกันการชะลางหนาดินลดความสูญเสียความอุดมสมบูรณของหนาดิน โดย
ดําเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย ดังนี้ 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม กรม
หลวงชุมพร ดานทิศใต จํานวน ๑00,๐๐๐ กลา 

- ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
 

ดําเนินการในพ้ืนท่ี 
ปาอนุรักษ ตนน้ํา
แมน้ํา 
ทาตะเภา และแมน้ํา 
หลังสวน (ตนน้ํา) 

เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก 
จํานวน ๑00,๐๐๐ กลา 

- ตําบลวิสัยใต อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
จํานวน ๑00,๐๐๐ กลา 

- ตําบลพระรักษ อําเภอพะโตะ จังหวัด
ชุมพร 
 

หนวยจัดการตนน้ํารับรอ –สลุย 
จํานวน ๑00,๐๐๐ กลา 

- ตําบลหงสเจริญ อําเภอทาแซะจังหวัด
ชุมพร 
 

อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
จํานวน ๑00,๐๐๐ กลา 

- ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัด
ชุมพร 
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กิจกรรมท่ี ๓. สรางเครือขายในการอนุรักษดินและน้ํา พ้ืนท่ีปาตนน้ําตามแนวพระราชดําริ  
ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 

 (๑) กลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ (สนง.ทสจ.ชุมพร) 
เตรียมความพรอม กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการรวมกับนักเรียน ประชาชน และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีอยูโดยรอบบริเวณสถานท่ีดําเนินกิจกรรม ในการจัดตั้งกลุมเครือขายในการอนุรักษดินและน้ํา 
พ้ืนท่ีปาตนน้ําตามแนวพระราชดําริรวมถึงใหความรู และสรางจิตสํานึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง 
รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ี และติดตามการดําเนินงานของภาคีเครือขายตางๆ อยางตอเนื่อง 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

๑.กลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
   (สนง.ทสจ.ชุมพร)จํานวน 5 แหง 

บริเวณพ้ืนท่ี อําเภอทาแซะ,อําเภอสว,ี และ
อําเภอ     พะโตะ จังหวัดชุมพร 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (กลางน้ํา/ปลาย
น้ํา) 

กิจกรรมท่ี ๔. สงเสริมระบบประปาภูเขาเพ่ือการใชประโยชนของชุมชน 
ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 

 (๑) หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ 
 กิจกรรมสงเสริมระบบประปาภูเขาเพ่ือการใชประโยชนของชุมชน โดยหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ํา  
พะโตะตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการขาดแคลนน้ําของชุมชน จึงมีความคิดท่ีจะเอาน้ําท่ีมีการกักเก็บไว
ในบริเวณพ้ืนท่ีภูเขาท่ีเปรียบเหมือนอางเก็บน้ําตามธรรมชาตินํามาใชในชุมชน โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ 
จํานวน ๒๐ แหง 

บริเวณพ้ืนท่ี ตําบลปากทรง, ตําบลพะโตะ
และ อําเภอพะโตะจังหวัดชุมพร 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (กลางน้ํา/ปลาย
น้ํา) 

 
(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย 
  ๑) ประชาชนบริเวณโดยรอบปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ 
  ๒) กลุมเครือขายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกลเคียง 
 
(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ:  
๑. กอสรางฝายตนน้ําลําธาร  จํานวน 550 แหง 
๒. ปลูกหญาแฝก    จํานวน 500,000 กลา 
๓. กลุมเครือขายในการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 5กลุม 
๔. ชุมชนท่ีมีระบบน้ําประปาภูเขาใช จํานวน 20 แหง 
๕. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 
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 (๔.๒) ผลผลิต  
๑. ฝายตนน้ําลําธาร 
๒. พ้ืนท่ีปลูกหญาแฝก 
๓. กลุมเครือขายในการอนุรักษดินและน้ํา 
๔. ชุมชนท่ีมีระบบน้ําประปาภูเขาใช 
๕. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโรงการฯ 

(๔.๓) ผลลัพธ 
๑. เพ่ิมความชุมชื้น ฟนฟูสภาพปาตนน้ํา กอใหเกิดความสมบูรณ 
๒. สามารถกักเก็บน้ําซับน้ําเปนแหลงเพ่ิมพูนความหลากหลายในระบบนิเวศ 
๓. ลดความรุนแรงในการไหลของน้ําเปนการปองกันความเสียหายอันเกิดจากการพัดพาจากแรงน้ํา 
๔. เปนการลดและปองกันการชะลางหนาดินเปนการลดความสูญเสียความอุดมสมบูรณของ
หนาดิน 
๕. สามารถแกไขปญหาภัยแลงใหชุมชนได 

(๔.๔) ผลกระทบ 
เชิงบวก : ๑. ชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

ตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต 
 ๒. ระบบนิเวศมีความสมบูรณเพ่ิมข้ึน 
 ๓. สามารถลดปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกัน
การเกิดปญหาสภาวะโลกรอนได 
 ๔. กระจายรายไดสูประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการฯ 

เชิงลบ :   - ไมมี – 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
60 

ม.ค.–มี.ค.
61 

เม.ย.–มิ.ย.
61 

ก.ค.–ก.ย.
61 

กิจกรรมท่ี ๑.กอสรางฝายตนน้ําลําธารตามแนว
พระราชดําริ เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ํา 

    

กิจกรรมท่ี ๒.ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันภัย
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม 

    

กิจกรรมท่ี ๓.สรางเครือขายในการอนุรักษดิน
และน้ํา พ้ืนท่ีปาตนน้ําตามแนวพระราชดําริ 

    

กิจกรรมท่ี ๔.สงเสริมระบบประปาภูเขาเพ่ือการ
ใชประโยชนของชุมชน 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเองจางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ    จํานวน 8,๗25,๐๐๐  บาท 
หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 8,725,๐๐๐.- - 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

8,725,๐๐๐.- 
๘๖,๔๐๐.- 

6,614,4๐๐.- 
๒,024,2๐๐.- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว

   แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)............................... 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ......................... 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมดบางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 
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(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : 

๑. ดําเนินการบูรณาการรวมกับ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีท่ีอยูโดยรอบบริเวณสถานท่ีดําเนินกิจกรรม ในการชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทําการติดตามประเมินความการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องใหเกิดความยั่งยืน 

๒. ดําเนินการใหความรู และสรางจิตสํานึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง รวมท้ังสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ี และติดตามการดําเนินงานของภาคีเครือขายตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงการ
ผลักดันใหเกิดกลุมเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

๓. ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ ในพ้ืนท่ีดําเนิน-  
การพรอมท้ังรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง และสรางภาคีการมีสวนรวมจากชุมชนในการ
ชวยกันอนุรักษ ฟนฟู และปองกัน ติดตามผลอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหชุมชนเห็นคุณคาและประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : การดําเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากตองการใหเกิดความยั่งยืนและ
เปนรูปธรรมจะตองมีการดําเนินงานโครงการเปนลักษณะโครงการตอเนื่องอยางนอย ๓ - ๕ ป เนื่องจาก
จะตองมีการติดตามและประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หลังจากมีการ
นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี รวมถึง
การประเมินความเขมแข็งของกลุมเครือขายท่ีนําแนวทางมาประยุกตใชดวย 

แนวทางแกไข: ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีชวยกันสอดสอง ปองกัน ดูแล อนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกัน และรวมแจงเบาะแสผูกระทําผิดใหกับ
เจาหนาท่ีรัฐ 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี ๑ กอสรางฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ํา 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลัก๑.ฟนฟูปาตามแนวทางพระราชดําริ  

                  เพ่ืออนุรักษดินและนํ้า 

กิจกรรมยอย:1.1 กอสรางฝายตนนํ้าลําธารตามแนว
พระราชดําริ เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนนํ้าในพ้ืนท่ี 

๑.1 เขตรักษาพันธุสตัวปา อุทยาน เสด็จในกรม กรม 

      หลวงชุมพร ดานทิศใต 

๑.2 เขตรักษาพันธุสตัวปาทุงระยะ – นาสัก 

๑.3 เขตรักษาพันธุสตัวปาควนแมยายหมอน 

๑.4 อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว 

๑.5 หนวยจัดการตนนํ้ารบัรอ – สลุย 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

 

 

 

2,265,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,275,๐๐๐.- 
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  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

      - คาจางแรงงานรายวัน 

 

 

 

 

 

 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,812,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,475,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาจางแรงงานกอสรางฝายแบบก่ึงถาวร 

   จาํนวน 5๐ แหงๆละ 24,๐๐๐.-บาท 

- คาจางแรงงานกอสรางฝายแบบผสมผสาน 

   จาํนวน 50๐ แหงๆ ละ 4,๐๐๐.-บาท 

- คาบริหารจดัการในการดําเนินการกอสราง 

  ฝายตามแนวพระราชดําริ จํานวน 55๐  

  แหงๆ ละ 5๐๐.-บาท* 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.คาวัสดุท่ีใชในการกอสรางฝายแบบก่ึงถาวร 
จํานวน 5๐ แหงๆ ละ 6,๐๐๐.-บาท 

- คาหินเบอร  

- คาปูนซีเมนต  

- คาทรายหลอ  

- คาเหล็ก ๑๒มม.  

- คาเหล็ก ๙มม  

- คาเหล็ก ๖มม.  

- คาลวดผูกเหล็ก  

๒.คาวัสดุท่ีใชในการกอสรางฝายแบบผสมผสาน 
จํานวน 50๐ แหงๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท 

- คาปูนซีเมนต  
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  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

  (๑๑) วัสดุทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาทรายหลอ 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี ๒ ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถลม 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั1. ฟนฟูปาตามแนวทางพระราชดําริ  

                    เพ่ืออนุรักษดินและนํ้า 

กิจกรรมยอย: 1.2 กิจกรรมปลูกหญาแฝกเพ่ือ
ปองกันภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม ในพ้ืนท่ี 

๑.1 เขตรักษาพันธุสตัวปา อุทยาน เสด็จในกรม กรม 

      หลวงชุมพร ดานทิศใต 

๑.2 เขตรักษาพันธุสตัวปาทุงระยะ – นาสัก 

๑.3 เขตรักษาพันธุสตัวปาควนแมยายหมอน 

๑.4 อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว 

๑.5 หนวยจัดการตนนํ้ารบัรอ – สลุย 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

๑,46๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210,000.- 

 

 

 

 

 

๑,45๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาเบ้ียเลีย้งเจาหนาท่ี จํานวน 5 คนๆ ละ 
240 บาท/วัน จํานวน 30 วัน* 
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  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

  (๑๑) วัสดุทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

๗๕๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

๗๕๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

60,000.- 

 

 

 

 

 

 

30,000.- 

 

 

30,000.- 

 

30,000.- 

 

 

 

 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

- คาท่ีพักเจาหนาท่ี จํานวน 4 คนๆ ละ 500 
บาท/วัน จํานวน 7 วัน* 

 

 

 

 

- คาจางแรงงานปลกูหญาแฝก จํานวน ๕๐๐,๐๐๐  

   กลาๆ ละ ๑.๐๐ บาท 

- คาบริหารจดัการในการดําเนินการปลูกหญาแฝก 

   เพ่ือปองกันภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสีย่งภัยดนิถลม 

   จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ กลาๆ ละ ๐.๕๐ บาท* 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
จํานวน 1 คันๆ ละ 3,000.-บาท/วัน จํานวน 
20 วัน* 

 

 

 

 

- วัสดุสํานักงานใชในการดําเนินโครงการฯ* 

 

 

- เอกสารเผยแพรประชาสมัพันธใชในการ
ดําเนินโครงการฯ* 

- วัสดุคอมพิวเตอรใชในการดําเนินโครงการฯ* 

 

 

 

 

 

- จัดซื้อกลาหญาแฝก จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ กลาๆ  

   ละ ๑.-บาท 



501 
 

รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 

 กิจกรรมท่ี ๓ สรางเครือขายในการอนุรักษดินและน้ําพ้ืนท่ีปาตนน้ําตามแนวพระราชดําริ 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั1. ฟนฟูปาตามแนวทางพระราชดําริ  

                    เพ่ืออนุรักษดินและนํ้า 

กิจกรรมยอย :1.3 กิจกรรมสรางเครือขายในการ
อนุรักษดินและนํ้าพ้ืนท่ีปาตนนํ้าตามแนวพระราชดําร ิ

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร 

 

 

 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

 

 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1,0๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๒,๔๐๐.- 

 

๕๔,๐๐๐.- 

 

 

 

๓๖,๐๐๐.- 

 

๓๖,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๓ คนๆ 

  ละ ๓ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาทจํานวน ๖ วัน 

- คาตอบแทนวิทยากรกลุมยอยจํานวน ๕ คนๆ  

  ละ ๓ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท จํานวน ๖ วัน 

 

 

- คาเบ้ียเลีย้งเจาหนาท่ี จํานวน ๕ คนๆ 

  ละ ๒๔๐ บาท/วัน จํานวน ๓๐ วัน 

- คาท่ีพักเจาหนาท่ี จํานวน ๕ คนๆ 

  ละ ๖๐๐ บาท/คืน จํานวน ๑๒ คืน 
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  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

๓๖๐,๐๐๐.- 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

๔๒,๐๐๐.- 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

๔๕,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๗๕,๐๐๐.- 

 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๑๘,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๔๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

- คาจางเหมาพนักงานงานโครงการ จํานวน ๒  

  อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท/เดือน/๑๒ เดือน 

- คาจางเหมาทําอาหาร จํานวน ๓๐๐ คนๆ 

  ละ ๒ วันๆละ ๑๕๐ บาท 

- คาจางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่ม  

  จํานวน ๓๐๐ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ ๗๐ บาท 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช่ือเพลิง  

  จํานวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท 

- คาจางจัดทําเอกสารประกอบการอบรมสราง 

  จิตสํานึก จํานวน ๓๐๐ ชุดๆ ละ ๑๕๐ บาท 

- คาจางทําไวนิลประชาสัมพันธกิจกรรม 

  จํานวน ๖ ชุดๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 

- คาจางทําสื่อประชาสมัพันธในการสราง 

  จิตสํานึกการอนุรักษดินและนํ้า 

  จํานวน ๓๐๐ ชุดๆ ละ ๒๕๐ บาท 

- คาจางทํารายงานสรปุผลการดําเนินงานของ 

  กิจกรรม จํานวน ๕๐ เลมๆ ละ ๔๐๐ บาท 

- คาสถานท่ีในการประชุมอบรม 

  จํานวน ๖ วันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

- คาวัสดุสํานักงานท่ีใชในการดําเนินโครงการ 
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  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

  (๑๑) วัสดุทางการเกษตร 

- 

 

 

๓๑,๖๐๐.- 

 

- คาวัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในการดาํเนิน 

  โครงการ 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี ๔ สงเสริมระบบประปาภูเขาเพ่ือการใชประโยชนของชุมชน 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั1. ฟนฟูปาตามแนวทางพระราชดําริ  

                    เพ่ืออนุรักษดินและนํ้า 

กิจกรรมยอย: 1.4 กิจกรรมสงเสริมระบบประปาภูเขา
เพ่ือการใชประโยชนของชุมชน 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

 

 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒,๐00,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,4๐๐.- 

 

24,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาเบ้ียเลีย้งเจาหนาท่ี วันละ ๒๔๐ บาท 

  จํานวน 4 คนๆ ละ 4๐ วัน* 

- คาท่ีพักเจาหนาท่ี วันละ 6๐๐ บาท 

  จํานวน 4 คนๆ ละ ๑๐ คืน* 
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  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

 

  (๖) วัสดุกอสราง 

 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

  (๑๑) วัสดุทางการเกษตร 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

๑,๑๒๐,๐๐๐.- 

 

6๐,๐๐๐.- 

 

๑๘๐,๐๐๐.- 

 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๓7,6๐๐.- 

 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

๔๘๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

- คาจางแรงงานในการจัดทําระบบประปาภูเขา  

  จํานวน ๒๐ แหงๆ ละ ๕๖,๐๐๐.-บาท 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง  

  จํานวน 2๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท* 

- คาจางเหมาเจาหนาท่ีในการตดิตามประเมินผล 

   การดาํเนินงาน จํานวน ๑ อัตรา  ๆ

   ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน* 

- คาจางทําสื่อประชาสมัพันธ จํานวน ๕๐ ชุดๆ  

   ละ ๓๐๐.-บาท* 

 

 

 

 

- วัสดสุํานักงานท่ีใชในการดาํเนินงานโครงการฯ* 

 

 

- คาจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน  

  จํานวน ๓๐ เลมๆ ละ ๕๐๐.-บาท* 

- วัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในการดําเนินงาน 

  โครงการฯ* 

- คาวัสดุท่ีใชในการจัดทําระบบประปาภเูขา  

  จํานวน ๒๐ แหงๆ ละ ๒๔,๐๐๐.-บาท 
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 5 
ช่ือโครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพ่ือความม่ันคงทางอาหารและสงเสริมการทองเท่ียว 
อยางยั่งยืน    วงเงิน  9,236,๐๐๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ : สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดการใชประโยชนอยางสมดุล 
หนวยดําเนินการ   

ดําเนินการหลัก :สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร 
ดําเนินการรวม :หนวยภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผูรับผิดชอบ : นายขจรศักดิ์  ละอองเทพ  ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดชุมพร   สถานท่ีติดตอ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร  
หมายเลขโทรศัพท๐๗๗ – ๕๑๒๑๖๖ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : นโยบายรัฐบาล ใหความสําคัญในการอนุรักษ ฟนฟูและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีสอดคลองกับนโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก 
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
และเรงรัดการควบคุมมลพิษ สรางความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริม
และสรางความตระหนัก สรางภูมิคุมกันเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
๑๑ ยุทธศาสตรท่ี ๖การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มุงอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานท่ีม่ันคงของการ
พัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ําท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
 จังหวัดชุมพรมีพ้ืนท่ีติดชายทะเลยาว ๒๒๒ กิโลเมตรในพ้ืนท่ี ๖อําเภอ มีแหลงทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงท่ีสําคัญ ไดแก แหลงปะการัง จํานวน ๔,๐๖๐ไร แหลงหญาทะเล จํานวน ๖,๗๕๐ไร สัตวทะเลหา
ยาก และสัตวน้ําทางเศรษฐกิจท่ีอุดมสมบูรณ ซ่ึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ีมีอยูนี้เปนสิ่งท่ีมีคุณคายิ่งตอ
วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังสามารถปองกันปญหาภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติไดในระดับหนึ่ง และ
ยังเปนฐานทรัพยากรท่ีสําคัญทางดานอาหาร ซ่ึงถือไดวาเปนความม่ันคงของพ้ืนท่ี รวมถึงเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศนท่ีสําคัญตั้งแตระดับพ้ืนท่ี เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนพรรณพืช พันธุสัตว เปนแหลงเกิดของสัตวเศรษฐกิจทางทะเลและชายฝงท่ีสําคัญเชน
ปลาทู หอยลาย หอยแครง ปูแสม ฯลฯ แตขณะเดียวกันก็มีปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
หลากหลายท้ังรุนแรงและไมรุนแรง 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : จากสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใน

พ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร เปนผลทําใหเกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนสภาพทางภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาท่ีไมคํานึงถึงความสามารถของฐานทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี สง
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ตอการดํารงชีวิตในปจจุบันคอนขางสูง โดยเฉพาะภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติ ไมวาจะเปนปญหาการลดลงของ
พ้ืนท่ีปาชายเลน การลดลงของทรัพยากรทางทะเล ตลอดไปจนถึงการกัดเซาะชายฝง เหตุการณเหลานี้สงผลกระทบ
ท้ังโดยทางตรงและทางออมตอการลดลงและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการ
อนุรักษ ปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเรงดวนเพราะฉะนั้นการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลและชายฝง ในลักษณะการเชื่อมโยงตั้งแต ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยเริ่มตั้งแตปาตนน้ําถึงชายฝง
จากการสรางความรวมมือของทุกภาคสวนในการรวมกันบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จะสงผลและมีแนวโนมท่ีดีใน
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในอนาคต ซ่ึงสามารถทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ใชเปนฐานทรัพยากรท่ีสําคัญ สรางความม่ันคงทางแหลงอาหารท่ีสมบูรณ มีทรัพยากรอยาง
เพียงพอท้ังในปจจุบันและอนาคต อีกท้ังยังเปนการเตรียมการรองรับการเปดประเทศเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนใน
ป ๒๕๖1 ในอนาคต ตอไป 

ความเรงดวน : จากสภาพความเสื่อมโทรม และการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กอใหเกิดภัยพิบัติตางๆ ท่ีรุนแรง หากไมดําเนินการ อนุรักษ ฟนฟู และปองกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ก็จะเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหาย ตอ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงข้ึนในอนาคต สงผลตอความม่ันคงในระดับประเทศ ตอไป 
 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
๑. เพ่ือฟนฟูระบบนิเวศนของปาชายเลน และสรางแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา 
๒. เพ่ืออนุรักษ และดูแลรักษาแหลงทรัพยากรทางทะเล โดยการเสริมสรางสมดุลของระบบ

นิเวศทางทะเล ใหเปนฐานการผลิตสัตวน้ําตามธรรมชาติเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน 

๓. เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนจากความสามารถในการประกอบอาชีพจากการใช
ประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําไดอยางม่ันคง 

๔.เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน และเยาวชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

(๒.2) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 

 (๒.3) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ส้ินสุดป กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 

(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : จากสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรจะเห็นไดวามี
ประเด็นปญหาท่ีรุนแรงหลายอยาง ตั้งแตการกัดเซาะชายฝง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

กิจกรรมฟนฟูปาชายเลน เพ่ือเพ่ิมความสมดุลของระบบนิเวศการฟนฟู อนุรักษ และปองกันรักษา
พ้ืนท่ีปาชายเลนเชิงโครงสรางจะตองมีการสํารวจ และตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ โดยหนวยงานในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ ท่ีเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการปลูกปาชายเลนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสื่อมโทรม/ปกไมไผเปน
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แนวกันคลื่นและกักตะกอน/จัดหากลาไมปาชายเลนคุณภาพเพ่ือสงเสริมใหองคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
รวมกันปลูกปาลดภาวะโลกรอน 

ในสวนของโครงการและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการเพ่ือการปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดชุมพร ในป ๒๕๖1 ไดเสนอกิจกรรมตางๆ ท่ีเชื่อมโยงตั้งแตตนน้ํา ถึงปลายน้ํา 
ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี ๑. ปลูกปาชายเลน 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี ๑๒ (สวี-ชุมพร) 
 (2) สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 43 (ปะทิว-ชุมพร) 

กิจกรรมปลูกปาชายเลน โดยการกันแนวเขตพ้ืนท่ีปลูกฟนฟูปาชายเลนตามแนวชายฝง ในพ้ืนท่ี 2 
อําเภอ ซ่ึงชุมชนและพ้ืนท่ีมีความพรอมในการดําเนินกิจกรรม และการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 
เนื่องจากสามารถใชพ้ืนท่ีปาชายเลนเปนแนวในการปองกันการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรงได ในสภาพพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสม โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี ๑๒ 
(สวี-ชุมพร) จํานวน 20๐ ไร 

ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (ตนน้ํา) 

สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 43 
(ปะทิว-ชุมพร) จํานวน 5๐ ไร 

ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร 

 

 กิจกรรมท่ี 2. จัดทําแหลงผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี ๑๒ (สวี-ชุมพร) 
 (2) สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 43 (ปะทิว-ชุมพร) 

เตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐ โดยดําเนินการกันแนวเขตพ้ืนท่ีแปลงแหลงผลิตเมล็ดพันธุไมฯ ใน
พ้ืนท่ี 2 อําเภอ ซ่ึงชุมชนและพ้ืนท่ีมีความพรอมในการดําเนินกิจกรรม และการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน ใน
สภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี ๑๒ 
(สวี-ชุมพร) จํานวน 30๐ ไร 

อําเภอสวีจังหวัดชุมพร ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (ตนน้ํา) 

สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 43 
(ปะทิว-ชุมพร) จํานวน 300 ไร 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

กิจกรรมเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  ไดเนนการมีสวน
รวมของประชาชนในทองถ่ินเปนกลไกสําคัญในการฟนฟู อนุรักษ ปองกันและเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของทองถ่ินนั้น ปจจุบันมีปญหาความเสื่อมโทรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเกิด
จากภาวะโลกรอน (Global Warmming) สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตบนโลกอยางรุนแรง ระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร จึงไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกรุนแรงท่ีสุด 
ทําใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย ปญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมสวนหนึ่ง
เปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษยขยายตัวของชุมชนเมือง และการพัฒนาท่ีขาดความเหมาะสม จน
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สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของชาวประมงพ้ืนบาน ปญหาขยะชนิดตางๆ ปกคลุมแนวปะการัง ทําใหฐาน
การผลิตตามธรรมชาติเสื่อมโทรม การบริหารจัดการขยะใตทะเลโดยการจัดกิจกรรมดําน้ําเก็บขยะใตทะเล ,
การอนุรักษเตาทะเล และการศึกษาและฟนฟูหอยมือเสือ จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยฟนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลใหกลับมามีสภาพสมบูรณ โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 3. อนุรักษเตาทะเล 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนกลาง 

กิจกรรมอนุรักษเตาทะเล เปนการเพ่ิมปริมาณพอ – แมพันธุเตาทะเลในธรรมชาติ เนื่องจากปจจุบัน
ปริมาณเตาทะเลอยูในภาวะท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ เตาทะเลนับเปนสัตวทะเลหายากท่ีเหลือจํานวนนอยลงมาก
ทุกที การแทนท่ีของประชากรแตละรุนนอกจากจะใชเวลายาวนานมากแลว ยังมีอัตราการรอดท่ีนอยมาก
จําเปนตองรีบดําเนินการเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดตายของสัตวเหลานี้ โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงอาวไทยตอนกลาง 
จํานวน 2๐๐ ตัว 

บริเวณพ้ืนท่ี หมูท่ี ๗ ตําบลนาทุง 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีแนวชายฝง
ทะเล (ตนน้ํา/กลางน้ํา) 

 กิจกรรมท่ี 4. ศึกษา และฟนฟูหอยมือเสือ 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนกลาง 

กิจกรรมศึกษา และฟนฟูหอยมือเสือ เปนการเพ่ิมปริมาณหอยมือเสือในธรรมชาติ ปจจุบันหอยมือเสือ
ในธรรมชาติมีการเพ่ิมจํานวน และเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุในแหลงเดิมไดนอย เนื่องจากขอจํากัดของตัว
หอยเองท่ีมีการเจริญเติบโตชา ตัวออนของหอยมือเสือเปนแพลงตอนลองลอยไปตามกระแสน้ํา ประกอบกับ
จํานวนพอแมพันธุในธรรมชาติท่ีมีนอย ทําใหโอกาสท่ีหอยมือเสือในธรรมชาติจะฟนฟูตัวเองเกิดข้ึนยาก ดังนั้น
การศึกษาวิธีการอนุบาลหอยมือเสือใหมีอัตราการเจริญเติบโต และการรอดตายสูง จึงเปนวิธีการท่ีจะชวยฟนฟู
หอยมือเสือในธรรมชาติอีกทางหนึ่ง โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงอาวไทยตอนกลาง 
จํานวน ๒,๐๐๐ ตัว 

บริเวณพ้ืนท่ี หมูท่ี ๗ ตําบลนาทุง 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีแนวชายฝง
ทะเล (ตนน้ํา/กลางน้ํา) 

  
 กิจกรรมท่ี 5. บริหารจัดการขยะใตทะเล 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) ศูนยอนุรักษและปองกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี ๓ ชุมพร 

กิจกรรมบริหารจัดการขยะใตทะเล เปนการเก็บขยะใตทะเล เนื่องจากขยะชนิดตางๆ ปกคลุมแนว
ปะการัง ทําใหฐานการผลิตตามธรรมชาติเสื่อมโทรม โดยการจัดกิจกรรมดําน้ําเก็บขยะใตทะเล เปนอีก
แนวทางหนึ่งท่ีจะชวยฟนฟูทรัพยากรทางทะเลใหกลับมามีสภาพสมบูรณ เพ่ือชวยใหมีกําลังการผลิตตาม
ธรรมชาติเพียงพอตอการดํารงชีพของชุมชน และมีพ้ืนท่ีการทองเท่ียวท่ี สวยงามสงเสริมใหเกิดการทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืนตอไป โดยดําเนินการในพ้ืนท่ี 
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หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

ศูนยอนุรักษและปองกันทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงท่ี ๓ ชุมพรจํานวน ๒ 
ครั้ง 

บริเวณพ้ืนท่ี อําเภอปะทิว อําเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีแนวชายฝง
ทะเล (ตนน้ํา/กลางน้ํา) 

กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาเครือขายเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได
เนนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินเปนกลไกสําคัญในการอนุรักษ และฟนฟู มีการเฝาระวังการทําลาย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กลาวคือ จังหวัดชุมพรมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีความสวยงามโดยเฉพาะ
เกาะ ท่ีมีมากถึง ๑๓ เกาะ ควรมีการสงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวของจังหวัด ทําใหนักทองเท่ียวท่ีรักการดําน้ําชม
ปะการัง สัตวทะเล หรือตกปลาหันมาทองเท่ียว ดําน้ําในจังหวัดชุมพรมากข้ึน รวมถึงใหมีแหลงเรียนรูและสงเสริม
พัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรทางทะเลแกประชาชน และผูสนใจ จากเดิมซ่ึงเปนแคทางผาน ไปเท่ียวเกาะ
จังหวัดอ่ืน ใหหันมาเท่ียวเกาะในจังหวัดชุมพรแทน และเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลใหมี
มากข้ึน 
 กิจกรรมท่ี 6. สรางเครือขายยาวชนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) กลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ (สนง.ทสจ.ชุมพร) 

กิจกรรมสรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เตรียมความพรอม กําหนดพ้ืนท่ี
เปาหมายดําเนินการรวมกับนักเรียน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีอยูโดยรอบบริเวณ
สถานท่ีดําเนินกิจกรรม ในการจัดตั้งกลุมเครือขายเพ่ือชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมถึงให
ความรู และสรางจิตสํานึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ี 
และติดตามการดําเนินงานของภาคีเครือขายตางๆ อยางตอเนื่อง 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

กลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ (สนง.ทสจ.
ชุมพร) จํานวน 4รุน 

พ้ืนท่ี อําเภอสวี, อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีแนว
ชายฝงทะเล (ปลายน้ํา) 

 กิจกรรมท่ี 7. ฟารมทะเลชุมชน อาวทุงคา -สวี 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี ๑๒ (สวี ชุมพร) 

กิจกรรมฟารมทะเลชุมชน อาวทุงคา – สวี เตรียมความพรอม โดยดําเนินการรวมกับนักเรียน 
ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีอยูโดยรอบบริเวณสถานท่ีดําเนินกิจกรรม ในการจัดตั้ง
ฟารมทะเลชุมชน อาวทุงคา – สวเีพ่ือเปนการเพ่ิมความหลากหลายของสัตวน้ําและปริมาณสัตวน้ําในอาวทุงคา – สว ี

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี ๑๒ 
(ชุมพร)  จํานวน ๒๐๐ ไร 

พ้ืนท่ีอาวทุงคา – สวี อําเภอเมือง  
และอําเภอสวีจังหวัดชุมพร 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีแนว
ชายฝงทะเล (กลางน้ํา/
ปลายน้ํา) 
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(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย 

  ๑) ชาวประมงพ้ืนบานชายฝงทะเลในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 
  ๒) กลุมเครือขายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล 
  ๓) กลุมเครือขายการทองเท่ียวเชิงนิเวศนนักทองเท่ียวกลุมอนุรักษ 
  ๔) กลุมนักเรียนนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ของจังหวัดชุมพร 
 (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกลเคียง 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ:  
๑. จํานวนพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมข้ึน     จํานวน 250 ไร 
๒. จํานวนแหลงผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน   จํานวน 600 ไร 
๓. จํานวนเตาทะเลไดรับการอนุบาลและปลอยสูทะเล  จํานวน 200 ตัว 
๔. จํานวนหอยมือเสือไดรับการอนุบาลและปลอยสูทะเล  จํานวน 2,000 ตัว 
๕. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมดําน้ําเก็บขยะในแนวปะการัง จํานวน 2 ครั้ง 
๖. จํานวนกลุมเครือขายในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จํานวน 4 รุน 
๗. จํานวนฟารมทะเลชุมชน ในอาวทุงคา –สว ี   จํานวน 200 ไร 
๘. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการเนินงานโครงการฯ รอยละ 80 

 (๔.๒) ผลผลิต  
๑. พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมข้ึน 
๒. แหลงผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน 
๓. เตาทะเลไดรับการอนุบาลและปลอยสูทะเล 
4. หอยมือเสือไดรับการอนุบาลและปลอยสูทะเล 
5. จัดกิจกรรมทําความสะอาดชายหาดและดําน้ําเก็บขยะในแนวปะการัง 
6. กลุมเครือขายในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
7. ฟารมทะเลชุมชน ในอาวทุงคา – สว ี
8. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการฯ 

(๔.๓) ผลลัพธ 
๑. พ้ืนท่ีปาชายเลนไดรับการฟนฟูเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนของชุมชน 
๒. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีความอุดมสมบูรณ ชุมชนสามารถประกอบอาชีพมีรายได   
    เพ่ิมข้ึน /เศรษฐกิจดีข้ึน 
๓. เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว และมีอัตราการบริโภคอาหารทะเลแกประชาชนเพ่ิมข้ึน 
๔. ประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
๕.ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโรงการฯ   
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(๔.๔) ผลกระทบ 
เชิงบวก : ๑. ทรัพยากรทางทะเลมีความอุดมสมบูรณทําใหชุมชนสามารถประกอบอาชีพมีรายได

เพ่ิมข้ึน 
  ๒. ชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
ตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต 
  ๓. ระบบนิเวศมีความสมบูรณเพ่ิมข้ึน 
 ๔. สามารถลดปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือปองกันการเกิดปญหา
สภาวะโลกรอนได 
 ๕. เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษของจังหวัดชุมพร และของประเทศ 

เชิงลบ :  - ไมมี – 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
60 

ม.ค.–มี.ค.
61 

เม.ย.–มิ.ย.
61 

ก.ค.–ก.ย.
61 

กิจกรรมท่ี ๑.ปลูกปาชายเลน     
กิจกรรมท่ี 2.แหลงผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน     
กิจกรรมท่ี 3.อนุรักษเตาทะเล     
กิจกรรมท่ี 4.ศึกษา และฟนฟูหอยมือเสือ     
กิจกรรมท่ี 5.บริหารจัดการขยะใตทะเล     
กิจกรรมท่ี 6.สรางเครือขายยาวชนอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

    

กิจกรรมท่ี 7.ฟารมทะเลชุมชน อาวทุงคา –สวี     
 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง   จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 9,236,๐๐๐  บาท 
          หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 9,236,๐๐๐.- - 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 

9,216,0๐๐.- 
๒๑๐,๐๐๐.- 

6,359,๓๐๐.- 
2,646,7๐๐.- 

- 
20,0๐๐.- 
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 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

๒๐,๐๐๐.- 
- 
- 
- 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว

   แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมดบางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
ไมตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
๑. ดําเนินการบูรณาการรวมกับ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในพ้ืนท่ีท่ีอยูโดยรอบบริเวณสถานท่ีดําเนินกิจกรรม ในการชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทําการติดตามประเมินความการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องใหเกิดความยั่งยืน 
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๒. ดําเนินการใหความรู และสรางจิตสํานึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง รวมท้ังสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ี และติดตามการดําเนินงานของภาคีเครือขายตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงการ
ผลักดันใหเกิดกลุมเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

๓. ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ ในพ้ืนท่ี
ดําเนินการ พรอมท้ังรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง และสรางภาคีการมีสวนรวมจากชุมชนในการ
ชวยกันอนุรักษ ฟนฟู และปองกัน ติดตามผลอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหชุมชนเห็นคุณคาและประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด 

การดําเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากตองการใหเกิดความยั่งยืนและเปนรูปธรรมจะตองมีการ
ดําเนินงานโครงการเปนลักษณะโครงการตอเนื่องอยางนอย ๓ - ๕ ป เนื่องจากจะตองมีการติดตามและ
ประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หลังจากมีการนําแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี รวมถึงการประเมินความ
เขมแข็งของกลุมเครือขายท่ีนําแนวทางมาประยุกตใชดวย 

แนวทางแกไข : ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีชวยกันสอดสอง ปองกัน ดูแล อนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกัน และรวมแจงเบาะแสผูกระทําผิดใหกับ
เจาหนาท่ีรัฐ 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี 2 จัดทําแหลงผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจงัหวัด 

ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 

          และสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและย่ังยืน... 

โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 

           ชายฝง เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและ 

           สงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน.. 

กิจกรรมหลกั : ..2 กิจกรรมจัดทําแหลงผลิตเมล็ด
พันธุไมปาชายเลน..   

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,74๐,๐๐๐.- 
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  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

๒. งบลงทุน 

      ๒.๑ คาครุภณัฑ 

      (๑)  ราคาตอหนวยต่ํากวา๑ ลานบาท 

           (๑.๓) ครุภัณฑคอมพิวเตอร      

           (๑.๗) ครุภัณฑการเกษตร 

           (๑.๑๐) ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ

๒.๒  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

(๑)  ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท 

(๒)  ราคาตอหนวยตั้งแต ๑๐ ลานบาทข้ึนไป 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,74๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.คาจางจดัทําแหลงผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน  

  ไรละ 2,900.-บาท จํานวน 6๐๐ ไร 

- สํารวจ รังวัดพ้ืนท่ีและปกหมายแนวเขต 

- สํารวจคัดเลือกแมไม (วางแนวและหมายแมไม) 

- แผวถางวัชพืชพ้ืนลางไมเลื้อยแตงก่ิง 

- ปลูกเสรมิปา 

- คาบริหารจดัการในการดําเนินการจัดทําแหลง
ผลิตเมล็ดพันธุไมปาชายเลน จํานวน 600 ไรๆ   

ละ 300.-บาท* 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี 3 อนุรักษเตาทะเล 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจงัหวัด 

ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 

          และสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและย่ังยืน... 

โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 

           ชายฝง เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและ 

           สงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน.. 

กิจกรรมหลกั : ..3 กิจกรรมอนุรกัษเตาทะเล.. 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

(๓) คาซอมแซมครุภณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

๖๘๐,๐๐๐.- 

 

 

 

๑๒๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาทํางานวันหยุดราชการ จํานวน ๓ คนๆ ละ   

   ๑๐๐ วันๆ ละ ๔๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาจางเหมาปรับปรุงบอเก็บนํ้าทะเล 
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  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตาํรา 

  (๑๒) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (๑๓) วัสดุอาหาร 

 

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนสง 

๒. งบลงทุน 

      ๒.๑ คาครุภณัฑ 

      (๑)  ราคาตอหนวยต่ํากวา๑ ลานบาท 

           (๑.๓) ครุภัณฑคอมพิวเตอร      

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓๒,๐๐๐.- 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

๔๘,๐๐๐. 

 

 

 

 

๑๒๐,๐๐๐.- 

- จางเหมาผูชวยนักวิจัย จํานวน ๑ อัตราๆ ละ  

  ๑๒,๐๐๐.-บาท/เดือน จํานวน ๑๑ เดือน 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง  

  จํานวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท * 

- คาจางทําสื่อประชาสมัพันธ จํานวน ๕๐ ชุดๆ  

   ละ ๓๐๐.-บาท * 

 

 

 

 

- วัสดุสํานักงานท่ีใชในการดําเนินงานโครงการฯ * 

 

 

- คาจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 
๓๐ เลมๆ ละ ๕๐๐.-บาท * 

- วัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในการดําเนินงาน โครงการฯ* 

 

 

- คายาฆาเช้ือภายใน/สําลี/ยาทาแผล/วิตามิน 

 

 

 

 

- อาหารสําหรับอนุบาลเตาทะเล 

  เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน 
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           (๑.๗) ครุภัณฑการเกษตร 

           (๑.๑๐) ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ

๒.๒  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

(๑)  ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท 

(๒)  ราคาตอหนวยตั้งแต ๑๐ ลานบาทข้ึนไป 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี 4 ศึกษาและฟนฟูหอยมือเสือ 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60  ป  ๒๕๖1 

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจงัหวัด 

ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  

          และสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและย่ังยืน... 

โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 

           ชายฝง เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและ  

           สงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน.. 

กิจกรรมหลกั : ..4 กิจกรรมศึกษาและฟนฟูหอย 

                 มือเสือ.. 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

(๓) คาซอมแซมครุภณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๘๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๖,๔๐๐.- 

๑๐๘,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาท่ี ๒๔๐ บาท/๕ คน/๘ วัน/๙ ครั้ง 

- คาท่ีพักเจาหนาท่ี ๖๐๐ บาท ๕ คน ๔ วัน ๙ ครั้ง 
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  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

 

 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

 (๑๑) วัสดหุนังสือ วารสารและตํารา 

  (๑๒) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (๑๓) วัสดุอาหาร 

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนสง 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

๑๓๒,๐๐๐.- 

 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๔๒,๐๐๐.- 

๒๑๐,๐๐๐.- 

 

๑๓,๕๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐,๑๐๐.- 

 

- คาจางเหมาตําแหนงเจาหนาท่ีเก็บขอมูล 

  จํานวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๒,๐๐๐.-บาท/เดือน  

  จํานวน ๑๑ เดือน 

- คาจางเหมาจัดทํากรงอนุบาลหอยมือเสือ  

  จํานวน ๒๐ กรง 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง  

  จํานวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท * 

- คาจางทําสื่อประชาสมัพันธ จํานวน ๕๐ ชุดๆ  

   ละ ๓๐๐.-บาท * 

 

 

 

 

- คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานใชในการดําเนินโครงการ* 

- คานํ้ามันเรือเร็ว ๑๕๐ ลิตรๆละ ๔๐บาท/วัน/ 

  ๓๕ วัน 

- คานํ้ามันรถยนต ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง/๙ ครั้ง 

 

- คาจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 
๓๐ เลมๆ ละ ๕๐๐.-บาท * 

- คาวัสดุคอมพิวเตอรใชในการดําเนินโครงการฯ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เชือก ตะกรา ถุงมือ อ่ืนๆ 

 

- data logger เครื่องอานคา data logger  
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  (๑๖) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

 

๒. งบลงทุน 

      ๒.๑ คาครุภณัฑ 

      ๒.๒  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- 

 

 

- 

 

๑๘,๐๐๐.- 

 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

  พรอมโปรแกรม 

 

- กลองบันทึกภาพใตนํ้า 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี 5 บริหารจัดการขยะใตทะเล 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจงัหวัด 

ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  

          และสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและย่ังยืน... 

โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 

           ชายฝง เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและ  

           สงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน.. 

กิจกรรมหลัก : ..5 กิจกรรมบริหารจัดการขยะใตทะเล.. 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

(๓) คาซอมแซมครุภณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๒,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาท่ีพักเจาหนาท่ีและผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 
๘๐ คนๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๗๐๐.-บาท จํานวน ๒ 
ครั้ง 

 

 

 

 

- คาจางเหมาทําอาหารกลางวัน จาํนวน ๘๐ คนๆ 
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  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

 

 

 

 

 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

๑๑๒,๐๐๐.- 

 

๒๒,๔๐๐.- 

 

 

๑๘๔,๐๐๐.- 

 

๒๒๔,๐๐๐.- 

 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

๑๖,๐๐๐.- 

 

 

๑๑๐,๐๐๐.- 

 

 

 

๒๙,๖๐๐.- 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

ละ ๒ วันๆ ละ ๓๕๐.-บาท จํานวน ๒ ครั้ง 

- คาจางเหมาจัดทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
จํานวน ๘๐ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ ๗๐.-บาท 
จํานวน ๒ ครั้ง 

- คาจางเหมาเชาเรือ จํานวน ๒ ลาํๆ ละ ๒  

  เท่ียวๆ ละ ๒๓,๐๐๐.-บาท จํานวน ๒ ครั้ง 

- คาจางเหมาเชาอุปกรณดํานํ้า และถังอากาศ 

  สําหรับดํานํ้า จํานวน ๘๐ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ  

  ๗๐๐.-บาท จํานวน ๒ ครั้ง 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
จํานวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท * 

- คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน ๕๐ 
ชุดๆ ละ ๓๐๐ * 

 

 

 

 

- คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานใชในการดําเนินโครงการ * 

- คานํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนตราชการ จํานวน ๑  

  คันๆละ ๒ เท่ียวๆ ละ ๔,๐๐๐.-บาท จํานวน ๒  

  ครั้ง 

- คานํ้ามันเช้ือเพลิงเรือราชการ จาํนวน ๑ ลําๆ 

  ละ ๒ เท่ียวๆ ละ ๒๗,๕๐๐.-บาท จํานวน ๒  

  ครั้ง 

 

- คาปายไวนิลโครงการ จาํนวน ๑ ปาย 

- คาจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 
๓๐ เลมๆ ละ ๕๐๐.-บาท * 

- คาวัสดุคอมพิวเตอรใชในการดําเนินโครงการ * 
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  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

 (๑๑) วัสดหุนังสือ วารสารและตํารา 

  (๑๒) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (๑๓) วัสดุอาหาร 

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนสง 

  (๑๖) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

๒. งบลงทุน 

      ๒.๑ คาครุภณัฑ 

      ๒.๒  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี 6 สรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจงัหวัด 

ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  

          และสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและย่ังยืน... 

โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 

           ชายฝง เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและ  

           สงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน.. 

กิจกรรมหลัก : ..6 กิจกรรมสรางเครือขายในการ  

               อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.. 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

 

 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

๗๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๑๒,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการของ 

  เจาหนาท่ี ๕ คน อัตราช่ัวโมงละ ๕๐.-บาท  

  จํานวน ๒๔๐ ช.ม./คน 

 

 

 

 

 

- คาตอบแทนวิทยากรในการสัมมนาฝกอบรม  

  จํานวน ๒ คนๆละ ๕ วันๆละ ๕ ช.ม.ๆ  

  ละ ๖๐๐.-บาท 

 

 

- คาเบ้ียเลีย้งเจาหนาท่ี ๕ คนๆละ ๑๐ วันๆ 

  ละ ๒๔๐.-บาท 
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  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

(๓) คาซอมแซมครุภณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

๒๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๒๗๖,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๗๕,๐๐๐.- 

 

๑๗,๕๐๐.- 

 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

 

๗๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๓๕,๐๐๐.- 

 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๒๙,๕๐๐.- 

- คาท่ีพักเจาหนาท่ี ๕ คนๆละ ๑๐ วันๆ 

  ละ ๕๐๐.-บาท 

 

 

 

 

- คาจางเหมางานบุคคลภายนอกจํานวน ๒ อัตรา 

๑.นักวิเคราะหนโยบายและแผน อัตราเดือน 

   ละ ๑๓,๐๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน 

๒.เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ อัตราเดือน 

   ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

จํานวน  ๒๕ วันๆละ ๓,๐๐๐.-บาท/วัน 

- คาจางเหมาทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 

  สําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน ๕ วันๆ 

  ละ ๕๐ คนๆละ ๗๐.-บาท (เชา-บาย)/วัน 

- คาจางเหมาทําอาหารกลางวันสาํหรับผูเขารวม 

  ฝกอบรม จํานวน ๕ วันๆละ ๕๐ คนๆ 

  ละ ๒๐๐.-บาท/วัน 

- คาจางทําสื่อประชาสมัพันธ จํานวน ๒๕๐ คนๆ  

  ละ ๓๐๐.-บาท 

 

 

 

 

- คาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน 

 

 

- คาจางทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 

  จํานวน ๕๐ เลมๆ ละ ๓๐๐.-บาท 

- คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 
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  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

 (๑๑) วัสดหุนังสือ วารสารและตํารา 

  (๑๒) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (๑๓) วัสดุอาหาร 

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑ กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี 7 ฟารมทะเลชุมชน อาวทุงคา – สวี 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจงัหวัด 

ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  

          และสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและย่ังยืน... 

โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 

           ชายฝง เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและ  

           สงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน.. 

กิจกรรมหลัก : ...7 กิจกรรมฟารมทะเลชุมชน 

                 อาวทุงคา – สวี.. 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

 

 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

(๓) คาซอมแซมครุภณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒,๔๓๖,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๖,๐๐๐.- 

 

๔๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาเบ้ียเลีย้งเจาหนาท่ี วันละ ๒๔๐ บาท 

  จํานวน ๕ คนๆ ละ ๓๐ วัน * 

- คาท่ีพักเจาหนาท่ี วันละ ๘๐๐ บาท 

  จํานวน ๕ คนๆ ละ ๑๐ คืน * 
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  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

 

 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการศึกษา 

 (๑๑) วัสดหุนังสือ วารสารและตํารา 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๙๐,๐๐๐.- 

 

๑๘๐,๐๐๐.- 

 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๗๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

- คาจางเหมาลาํเลยีงและปกไมไผ จํานวน  

  ๒,๐๐๐ ลาํ จัดทําแนวเขตฟารมทะเลชุมชน 

   เน้ือท่ี ๒๐๐ ไรๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท 

- คาจางเหมาทําปายแสดงแนวเขต และปาย 

  ประชาสัมพันธพรอมติดตั้งแนวเขตฟารมทะเล 

- คาจางเหมารถยนตพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง  

  จํานวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท * 

- คาจางเหมาเจาหนาท่ีในการตดิตามประเมินผลการ 

   ดําเนินงาน จํานวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท 

  จํานวน ๑๒ เดือน * 

- คาจางทําสื่อประชาสมัพันธ จํานวน ๕๐ ชุดๆ  

   ละ ๓๐๐.-บาท * 

- คาใชจายในการประชุมช้ีแจงโครงการ กําหนด
กฎกติกา การดูแลและการใชประโยชนจากฟารม
ทะเลชุมชน จํานวน ๒ ครั้ง 

 

 

 

- วัสดุสํานักงานท่ีใชในการดําเนินงานโครงการฯ * 

 

 

- คาจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน 

  จํานวน ๓๐ เลมๆ ละ ๕๐๐.-บาท * 

- วัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชในการดําเนินงาน 

  โครงการฯ * 
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  (๑๒) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (๑๓) วัสดุอาหาร 

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 

 

 

 

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนสง 

 

 

- 

 

- 

 

 

๑,๖๐๐,๐๐๐.- 

 

๘๐,๐๐๐.- 

 

- คาลูกพันธุหอยแครง ขนาด ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐  

  ตัว/กก.ๆ ละ ๒๐๐  บาท จํานวน ๘,๐๐๐ กก. 

- คาไมไผขนาด ๓ น้ิว ยาว ๔ น้ิว  

  ลําละ ๔๐.-บาท จํานวน ๒,๐๐๐ ลํา 
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 6 
ช่ือโครงการ : ปลูกพืชใหชาง สรางอาหารใหสัตวปา  วงเงิน 8,100,๐๐๐  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและ 
กลยุทธ : สงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดใชประโยชนอยางสมดุล 
หนวยดําเนินการ   

ดําเนินการหลัก :สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร 
ดําเนินการรวม :หนวยภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผูรับผิดชอบ : นายขจรศักดิ์  ละอองเทพ    ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดชุมพร   สถานท่ีติดตอ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร  
หมายเลขโทรศัพท๐๗๗ – ๕๑๒๑๖๖ 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ปจจุบันพ้ืนท่ีปาลดจํานวนลง ทําใหตนไมและแหลงแรธาตุท่ีมีความจําเปนตอรางกาย 
ของสัตวปา เชน ชางปา, เกง, กวาง, เลียงผา, ไกปา และนกตาง ๆ ลดลงและสูญหายไปหลายแหง ซ่ึงสัตวปา
ตางพากันออกจากปาเพ่ือมาหาอาหารถึงบริเวณท่ีชาวบานปลูกพืชไร ทําใหเกิดปญหา ระหวางคนกับชางปา
หรือสัตวปาอ่ืนๆ สัตวปานานาชนิดกําลังขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลวยปาเปนตนไมท่ีมี
ความสําคัญและรักษาระบบนิเวศ เพ่ิมความชุมชื้น ชะลอการลุกลามของไฟปา และดูดซับน้ําปาไดเปนอยางดี 
จึงควรมีการสํารวจเพ่ือเตรียมความพรอมกอนท่ีจะดําเนินโครงการ ปลูกพืชอาหารสัตว เมือเห็นภาพชางบาน
ตัวใหญๆ เดินอยูกลางทุงนา ใชงวงกวาดฟางขาวแลวฟาด กับลําตัวใหดินหลุดจากรากซังขาว มีความรูสึก
แปลกๆ และเกิดความสนใจในพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน เพราะวาโดยธรรมชาติแลว ชางปาหรือชางบานก็กินอาหาร
พืชสดๆ ทีมอียูในธรรมชาติ หากชางไปกิน พืชผักผิดสําแดงเขาเม่ือใดชางจะเกิดอาการทองเฟอเรอเหม็นเปรียว 
หรือทองอืดจนทองเปง อารมณ ชางก็อาจจะหงุดหงิดข้ึนมาได และยังทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอน การ
ปลูกพืชใหชางสราง อาหารใหสัตวปา จึงมีความจําเปนทีทุกคนควรรวมกันและฟนฟูปา หลังการปลูกเสริมปา
แลว การบํารุงหลังการปลูกเปนเรื่องทีตองเอาใจใสอยางจริงจัง วัชพืชข้ึนรกจนปกคลุมตนไมจนหาแสงสวาง
และอาหารไมพอเพียงก็จะแคระแกร็นและตายไป การดาย วัชพืชเปนระยะๆ การใสปุยเรงอัตราการ
เจริญเติบโตจะชวยใหพันธุวัชพืชไดเร็วและอัตราการรอดตายสูง การปลูกซอมทดแทนตนทีตายก็จะนอยลงไป 
            สืบเนื่องจากความขัดแยงระหวางคน กับ ชางปาท่ีทวีความรุนแรง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
มีพระราชดําริท่ีสําคัญ เชน พระราชดําริเม่ือวันท่ี  กรกฎาคม 2542 1) “ชางควรอยูในปา เพียงแตตองทําให
ปานั้นมีอาหารชางใหเพียงพอ การปฏิบัติ คือ ใหไปสรางอาหารในปาเปนแปลงเล็กๆ และกราย” 2) “กรณีชาง
ออกมาเท่ียวชายปา ตองใหความปลอดภัยกับชางบาง พระราชดําริเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2542 ๓) “เม่ือ
ชางมีอาหารรับประทานก็ไมมารบกวนชาวบาน และใหนําเมล็ดพันธุพืชโปรยเพ่ิมเติม เพ่ือจะไดเปนอาหารของ
ชางปาในปตอไป 
 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : จากสถานการณการลดลงของทรัพยากรปาไมอยางรวดเร็ว จึงเปนผลทําให
เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสาเหตุสวนใหญมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
ตองการพ้ืนท่ีทํากินราษฎรบุกรุกพ้ืนท่ีปา เพ่ือทําการเกษตรทําใหสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีปาลดลงเปนเหตุให
แหลงอาหารของชางปาลดลงตามไปดวย และจากการขาดอาหารของชางปาจึงมักพบชางปาลงมาหากิน
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บริเวณพ้ืนท่ีทําการเกษตรของราษฎรในหลายพ้ืนท่ี สรางความเสียหายใหในพ้ืนท่ีเกษตรของราษฎร และเกิด
การปะทะระหวางชาวบานกับชางปาอยูบอยครั้ง 

ความเรงดวน : จากสภาพความเสื่อมโทรม และการลดลงของทรัพยากรปาไม กอใหเกิดภัยพิบัติตางๆ 
ท่ีรุนแรง หากไมดําเนินการ อนุรักษ ฟนฟู และปองกันรักษาทรัพยากรปาไมใหเกิดความสมดุล ก็จะเกิดภัย
พิบัติท่ีรุนแรงข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหาย ตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงข้ึนในอนาคต 
สงผลตอความม่ันคงในระดับประเทศ ตอไป 
 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริและเปนการเฉลิมพระเกียรติ นอมเกลานอมกระหมอม

ถวายแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรท่ีไดรับความ
เสียหายจากชางปาทําลายพืชไร และไมใหชางปาถูกทํารายเสียชีวิต 

2. เพ่ือเพ่ิมแหลงอาหารและแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการของชางปาในเขตฯ 
3. เพ่ือปองกันไมใหชางปาออกไปหากินนอกเขตฯ และทําความเสียหายทําลายพืชไรของ

ราษฎรท่ีปลูกไว ใหไดรับความเสียหาย 
4. เพ่ือปองกันไมใหชางปาถูกทํารายเสียชีวิต 
5. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหราษฎรมีสวนรวมในการอนุรักษชางปามิใหสูญพันธุไป 
6. เพ่ือเปนการสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวอีกทางหนึ่ง 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดป กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : จากสถานการณปญหาทรัพยากรปาไมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 

จะเห็นไดวามีประเด็นปญหาท่ีรุนแรงหลายอยาง ตั้งแตการลดลงของพ้ืนท่ีปา ความเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีปาตนน้ํา 
และสัตวปาสูญพันธุและลดลงดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร กิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการเพ่ือการปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และแกไขปญหาทรัพยากรปาไมของจังหวัดชุมพร ในป ๒๕๖1 ท่ี
เชื่อมโยงตั้งแตตนน้ํา ถึงปลายน้ํา ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี ๑. ปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา ขนาด 300 ลบ.ม. 
 ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต  
 (๒) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก   

(๓) เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
 (4) อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

๑.เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม  
   กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต 

อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (ตนน้ํา) 
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จํานวน 5 แหง  
๒.เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก 
จํานวน 5 แหง 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 

๓.เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
จํานวน 5 แหง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร    

๔.อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
   จํานวน 5 แหง 

อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร  

 กิจกรรมท่ี ๒. จัดทําแหลงอาหารสําหรับสัตวปา (โปรงเทียม) ขนาด 1x4x0.8 ม. 
 ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 
 (๑) เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต  
 (๒) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก  (๓) เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
 (4) อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

๑.เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม  
   กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต 
จํานวน 50 แหง 

อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (ตนน้ํา) 

๒.เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก 
จํานวน 50 แหง 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 

๓.เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
จํานวน 50 แหง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร    

๔.อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
   จํานวน 50 แหง 

อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร  

 กิจกรรมท่ี ๓. ปลูกพืชอาหารสัตว 
ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 

 (๑) เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต  
 (๒) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก  (๓) เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
 (4) อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

๑.เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม  
กรมหลวงชุมพร ดานทิศใตจํานวน 100 ไร 

อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (ตนน้ํา) 

๒.เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก 
จํานวน 100 ไร 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 

๓.เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
จํานวน 100 ไร 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร    

๔.อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
   จํานวน 100 ไร 

อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร  
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 กิจกรรมท่ี 4. ปลูกกลาไผหนามขนาดใหญ 
ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร รวมกับ 

 (๑) เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต  
 (๒) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก  (๓) เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
 (4) อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 

หนวยงาน พ้ืนท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

๑.เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม  
   กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต 
   จํานวน 15,000 กลา 

อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ดําเนินการในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ (ตนน้ํา) 

๒.เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก 
จํานวน 15,000 กลา 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 

๓.เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
จํานวน 15,000 กลา 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร    

๔.อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
   จํานวน 15,000 กลา 

อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร  

 
(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย 
  ประชาชนบริเวณโดยรอบปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ 
 (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกลเคียง 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ: 
๑. ปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา    จํานวน 20 แหง 
๒. จัดทําแหลงอาหารของสัตวปา (โปรงเทียม)  จํานวน 200 แหง 
๓. ปลูกพืชอาหารสัตวปาแปลงยอยๆ   จํานวน 400 ไร 
๔. ปลูกกลาไผหนามขนาดใหญ    จํานวน 60,000 กลา 
5. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการฯ รอยละ 80 

 (๔.๒) ผลผลิต  
๑. ปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา 
๒. จัดทําแหลงอาหารของสัตวปา (โปรงเทียม) 
๓. ปลูกพืชอาหารสัตวปาแปลงยอยๆ 
๔. ปลูกกลาไผหนามขนาดใหญ 
5. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการฯ 
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(๔.๓) ผลลัพธ 
๑. แหลงอาหารและแหลงน้ําใหพอเพียงตอความตองการของชางปา 
2. ปองกันชางปาบุกรุกทําลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร 
3. ชางปามีท่ีอยูอาศัยและแหลงอาหาร โดยไมถูกทํารายจากราษฎรในพ้ืนท่ี 
4. สรางจิตสํานึกใหราษฎรมีสวนรวมในการอนุรักษชางปามิใหสูญพันธ 

(๔.๔) ผลกระทบ 
 เชิงบวก: ๑. ชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

ตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต 
           ๒. ระบบนิเวศมีความสมบูรณเพ่ิมข้ึน 

เชิงลบ:   - ไมมี – 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
60 

ม.ค.–มี.ค.
61 

เม.ย.–มิ.ย.
61 

ก.ค.–ก.ย.
61 

กิจกรรมท่ี ๑.ปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา 
ขนาด 300 ลบ.ม. 

    

กิจกรรมท่ี ๒.จัดทําแหลงอาหารสําหรับสัตวปา 
(โปรงเทียม) ขนาด 1x4x0.8 ม. 

    

กิจกรรมท่ี ๓.ปลูกพืชอาหารสัตว     
กิจกรรมท่ี ๔.ปลูกกลาไผหนามขนาดใหญ     

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเองจางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ    จํานวน 8,100,๐๐๐  บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 8,100,๐๐๐.- - 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

8,100,๐๐๐.- 
- 

5,250,0๐๐.- 
2,850,00๐.- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว

   แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมดบางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

 
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ 

๑. ดําเนินการบูรณาการรวมกับ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีท่ีอยูโดยรอบบริเวณสถานท่ีดําเนินกิจกรรม ในการชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทําการติดตามประเมินความการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องใหเกิดความยั่งยืน 

๒. ดําเนินการใหความรู และสรางจิตสํานึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง รวมท้ังสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ี และติดตามการดําเนินงานของภาคีเครือขายตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงการ
ผลักดันใหเกิดกลุมเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
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๓. ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ ในพ้ืนท่ีดําเนิน-  
การพรอมท้ังรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง และสรางภาคีการมีสวนรวมจากชุมชนในการ
ชวยกันอนุรักษ ฟนฟู และปองกัน ติดตามผลอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหชุมชนเห็นคุณคาและประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : การดําเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากตองการใหเกิดความยั่งยืนและ
เปนรูปธรรมจะตองมีการดําเนินงานโครงการเปนลักษณะโครงการตอเนื่องอยางนอย ๓ - ๕ ป เนื่องจาก
จะตองมีการติดตามและประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หลังจากมีการ
นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี รวมถึง
การประเมินความเขมแข็งของกลุมเครือขายท่ีนําแนวทางมาประยุกตใชดวย 

แนวทางแกไข : ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีชวยกันสอดสอง ปองกัน ดูแล อนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกัน และรวมแจงเบาะแสผูกระทําผิดใหกับ
เจาหนาท่ีรัฐ 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย  ( ๑ ชุด : ๑ กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี ๑ ปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา ขนาด 300 ลบ.ม. 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60  ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั๑.ปรับปรุงแหลงนํ้าสําหรับสัตวปา 
ขนาด 300 ลบ.ม. 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

8๐๐,๐๐๐.- 

 

800,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คาจางทําแรงงานปรับปรุงแหลงนํ้า ขนาด 3,000 ลบ.ม. 
จํานวน 20 แหงๆ ละ 30,000.-บาท 

- สํารวจ เก็บขอมูล กําหนดพิกัด ในการปรับปรุงแหลงนํ้า 

- ดําเนินการปรับปรุงแหลงนํ้าสาํหรบัสัตวปา 

- ติดตามประเมนิผล รายงานผลการดาํเนินงาน* 



540 
 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วัสดุทางการเกษตรท่ีใชในการดาํเนินโครงการฯ 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย ( ๑ ชุด : ๑ กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี ๒ จัดทําแหลงอาหารสําหรับสัตวปา (โปรงเทียม) ขนาด 1x4x0.8 ม. 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั2.จัดทําแหลงอาหารสําหรับสัตวปา 
(โปรงเทียม)ขนาด 1x4x0.8 ม. 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1,๘0๐,๐๐๐.- 

 

1,800,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,350,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คาจางทําแรงงานจัดทําแหลงอาหารสําหรับสตัวปาฯ 
ขนาด 1x4x0.8 ม. จํานวน 200 แหงๆ ละ 6,750.-บาท 

- สํารวจ เก็บขอมูล กําหนดพิกัด ในการจดัทําแหลงอาหาร 

- ดําเนินการจดัทําแหลงอาหารสําหรบัสัตวปา 

- ติดตามประเมนิผล รายงานผลการดาํเนินงาน* 
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  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วัสดุทางการเกษตรท่ีใชในการดาํเนินโครงการฯ 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย ( ๑ ชุด : ๑ กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี 3 ปลูกพืชอาหารสัตว 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั2.ปลูกพืชอาหารสตัว 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2,20๐,๐๐๐.- 

2,200,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,320,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คาจางทําแรงงานปลูกพืชอาหารสตัวแปลงยอยๆ 
จํานวน 400 ไรๆ  ละ 3,300.-บาท 

- สํารวจ เก็บขอมูล กําหนดพิกัด ในการปลูกพืชอาหารสัตว 

- ดําเนินการปลูกพืชอาหารสตัวแปลงยอยๆ  

- ติดตามประเมนิผล รายงานผลการดาํเนินงาน* 
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  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วัสดุทางการเกษตรท่ีใชในการดาํเนินโครงการฯ 
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รายละเอียดจําแนกตามรายจาย ( ๑ ชุด : ๑ กิจกรรม) 

กิจกรรมท่ี 4 ปลูกกลาไผหนามขนาดใหญ 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป ๒๕60 ป  ๒๕๖1 

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต: ..การบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม... 

กิจกรรมหลกั2.ปลูกกลาไผหนามขนาดใหญ 

๑. งบดําเนินงาน 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (๓) คาเชาบาน 

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝกอบรม) 

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

๑.๑.๒ คาใชสอย 

  (๑) คาเบ้ียเลีย้ง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (๒) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (๓) คาซอมแซมครภุณัฑ 

  (๔) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

3,30๐,๐๐๐.- 

3,300,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,980,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คาจางทําแรงงานปลูกไผหนามขนาดใหญ จํานวน 
60,000 กลาๆ ละ 33.-บาท 

- สํารวจ เก็บขอมูล กําหนดพิกัด ในการปลูกกลาไผหนาม 

- ดําเนินการปลูกกลาไผหนามขนาดใหญ 

- ติดตามประเมนิผล รายงานผลการดาํเนินงาน* 
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  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (๘) คารับรองและพิธีการ 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

๑.๑.๓  คาวัสดุ 

  (๑) วัสดุสํานักงาน 

  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

  (๓) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (๖) วัสดุกอสราง 

  (๗) วัสดุงานบานงานครัว 

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 

  (๑๐) วัสดุการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,320,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วัสดุทางการเกษตรท่ีใชในการดาํเนินโครงการฯ 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด(ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 7.1 
โครงการ : สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน 
กิจกรรมหลัก : โครงการสงเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานกาซชีวภาพจากมูลสัตว Biogas Network
วงเงิน 5,680,000 บาท  
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ : สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายทองรัตนวรรณนุช  ตําแหนง  พลังงานจังหวัดชุมพร   โทร077-658356       
 
(1) หลักการและเหตุผล  
 (1.1) ท่ีมา : พลังงานถือเปนสิ่งจําเปนในชีวิตโดยเฉพาะกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนพลังงานใน
ครัวเรือนท่ีใชในการประกอบอาหาร ซ่ึงมีแนวโนมของราคาท่ีสูงข้ึนและมีปริมาณนอยลงอยางตอเนื่องทุกป ใน
จังหวัดชุมพรมีการเลี้ยงสุกรอยางแพรหลาย มูลสุกรซ่ึงเปนของเสียสามารถนํามาผลิตเปนพลังงาน ทดแทน
พลังงานจากกาซปโตรเลียมเหลวได ลดการพ่ึงพาพลังงานจากภายนอกท้ังยังสามารถใชของเสียใหเกิด
ประโยชนจากการผลิตพลังงานใชเองในพ้ืนท่ี 
 (1.2) สรุปสาระสําคัญ 
 สภาพปญหา/ความตองการ : ราคาพลังงานท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ LPG ซ่ึงใชประกอบ
อาหารในทุกครัวเรือนสงผลตอภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต ประกอบกับปญหาของเสียจากมูลสุกรสง
กลิ่นเหม็นสรางความเดือดรอนตอชุมชนรอบขาง การสรางระบบผลิตกาซชีวภาพสามารถแกปญหาสอง
ประการไดเปนอยางดี โดยการนําของเสียมาผลิตเปนพลังงานสามารถลดปญหาดานสิ่งแวดลอม และสามารถ
ผลิตพลังงานท่ีจําเปนไวใชในครัวเรือนลดการพ่ึงพาพลังงานจากภายนอกลดรายจายดานพลังงานในครอบครัว 
 ความเรงดวน : มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองไดรับการสนับสนุน เนื่องจากปญหาดานสิ่งแวดลอมจาก
ของเสียจากฟารมสุกรตอพ้ืนท่ีรอบขาง 
 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :เพ่ือสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีมีความเหมาะสมและ
แกปญหาสิ่งแวดลอม 
 (2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
 (2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

(2.4)ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1ป   เริ่มตนป   2561  สิ้นสุดป    2562   
(2.5)สถานท่ีดําเนินโครงการ  :  อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
 

(3) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย  
(3.1) กลุมเปาหมาย  : กลุม ประชาชน100ครัวเรอืน/1ระบบ ในจังหวัดชุมพร 
(3.2) ผูมีสวนไดเสีย : สํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร, สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชุมพร, 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
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(4) เปาหมายผลลัพธ และผลกระทบโครงการ       
 (4.1) เปาหมายโครงการ  
  ตัวช้ีวัด : ระบบผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว ขนาด 500 ลูกบาศกเมตร และระบบสงจาย
ตามแนวทอจํานวน 100 ครัวเรือน  
 (4.2) ผลผลิต 
  1. ระบบผลิตกาซชีวภาพ 500 ลูกบาศกเมตรและระบบสงจาย  
  2. ระบบจายกาซ จํานวน 100 ครัวเรือน 
 (4.3) ผลลัพธ 
  1.ลดปริมาณของเสียจากมูลสัตว 70 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
  2. กาซชีวภาพขนาด 300 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
  3.ลดการใช LPG 100 ครัวเรือน 
 (4.4) ผลกระทบ 
  เชิงบวก :ใชพลังงานทดแทนท่ีผลิตไดในชุมชน ลดปญหาสิ่งแวดลอมจากของเสีย 
  เชิงลบ: - 
 
5) แนวทางการดําเนินงาน  

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.61 ม.ค. – มี.ค. 
62 

เม.ย. – มิ.ย. 
62 

ก.ค. – ก.ย. 
62 

1.จั ด ป ร ะ ชุ ม / ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พลังงาน/อาสาสมัครพลังงานชุมชน 
2.สํารวจพ้ืนท่ีและดําเนินการจัด
จาง 
3.จัดฝกอบรมใหความรู  
4.ดําเนินการกอสรางระบบ 
5.สรางองคความรูสูชุมชน  
6.ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
(6) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง  จางเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ   จํานวน5,680,000  บาท 
 รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 5,680,000 - 

งบบุคลากร 
- เงินเดือนและคาจางประจํา 
- คาตอบแทนพนักงานราชการ 
- คาจางช่ัวคราว 
งบดําเนินงาน 
- คาตอบแทน 
- คาใชสอย 
- คาวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- คาครุภัณฑ 
- คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 งบเงินอุดหนนุ 
งบรายจายอ่ืน  

  
- 
- 
 
  

93,300 
60,000 
26,700 

- 
  
- 

5,500,000 
-  
- 

  
- 
- 
- 
  
- 
- 
- 
- 
  
- 
- 
-  
- 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 
 (8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที 
  อยูในระหวางเตรียมการ  
   อยูระหวางศึกษาความเหมาะสม 
 (8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
    มีและสมบูรณ สํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร 

 มีแตยังไมสมบูรณ 
 ไมมี 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
o บุคลากรมีประสบการณ   ท้ังหมด บางสวน  ไมมีประสบการณ 
o  เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอม ดําเนินการไดทันที 

 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี   ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
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o เทคนิคการบริหารจัดการ  
 มีประสบการณสูง   
 มีประสบการณปานกลาง  
 ไมมีประสบการณ 

 (8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม  
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

 (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษาแหงชาติ  
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : ใช
รูปแบบกลุมสหกรณในการบริหารงาน 
  
(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย 

หนวย : บาท 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต :........ไมตองระบุ.......................... 

โครงการ :โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ระบบผลิตพลังงานกาซชีวภาพจากมูลสัตว 
Biogas Network 

กิจกรรมหลัก .....ติดตั้งระบบ Biogas 
Network 500 ลบ.ม.. 

1. งบดําเนินงาน 

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

1.1.1 คาตอบแทน 

  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (3) คาเชาบาน 

  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 

  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

 

1.1.2 คาใชสอย 

  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,680,000 

 

 

180,000 

 

93,300 

- 

82,500 

- 

- 

- 

- 

10,800 

- 

 

60,000 

- 

- 

- 

 

งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยจาย/
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูควบคุม
งาน 

- กรรมการ TOR และกําหนดราคา
กลาง เปนเงิน 7,800 บ. 

- กรรมการรับ-เปดซองเปนเงิน 
5,100 บ. 

- กรรมการพิจารณาผล เปนเงิน
3,900 บ. 

- กรรมการตรวจการจาง เปนเงิน 
11,700 บ. 

- ผูควบคุมงาน 300 บ./วัน 180 
วัน เปนเงิน 54,000 บ. 

 

คาตอบแทนวิทยากร 

- 1คนx6ชม.ตอวันx3วันx600 
บาท/ชม. รวม 10,800 บ. 

 

คาใชจายในการสัมมนาและ
ฝกอบรม 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 

  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

(5) คาเชาทรัพยสิน 

  (6) คาจางเหมาบริการ 

  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (8) คารับรองและพิธีการ 

  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

1.1.3  คาวัสดุ 

  (1) วัสดุสํานักงาน 

  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (6) วัสดุกอสราง 

  (7) วัสดุงานบานงานครัว 

  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

(9) วัสดุสนามและการฝก 

  (10) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 

  (11) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (12) วัสดุอาหาร 

  (13) วัสดุการเกษตร 

  (14) วัสดุยานพาหนะและขนสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

60,000 

- 

- 

26,700 

8,500 

- 

- 

12,000 

- 

- 

- 

- 

6,200 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.จัดประชุมชี้แจงโครงการ 1 ครั้ง
รวม 20,000 บาท 

2.อบรมการใชงานและบํารุงรักษา 
จัด 2ครั้งๆละ 1 วันรวม 40,000 
บาท 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

1.1.4 คาสาธารณูปโภค 

   (1) คาไฟฟา 

   (2) คาน้ําประปา 

   (3) คาบริการโทรศัพท 

   (4) คาบริการไปรษณีย 

   (5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

2. งบลงทุน 

2.1 คาครุภัณฑ 

(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 

(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 

 (1) ครุภัณฑสํานักงาน 

         (ระบุรายการ) 

(2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

         (ระบุรายการ) 

  (3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

         (ระบุรายการ) 

  (4) ครุภัณฑงานบานงานครัว 

         (ระบุรายการ) 

(5) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

         (ระบุรายการ) 

  (6) ครุภัณฑกอสราง 

        1.ระบบผลิตกาซชีวภาพ ขนาด 500 
ลูกบาศกเมตร 

จํานวน 1 ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

5,500,000 

5,500,000 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5,500,000 

2,100,000 

 

3,400,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



554 
 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

        2.ระบบสงจายระยะทาง 5 กม. 

 

  (7) ครุภัณฑการเกษตร 

         (ระบุรายการ) 

  (8) ครุภัณฑการศึกษา 

         (ระบุรายการ) 

  (9) ครุภัณฑการแพทย 

         (ระบุรายการ) 

  (10) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

          (ระบรุายการ) 

  (11) ครุภัณฑโรงงาน 

          (ระบรุายการ) 

  (12) ครุภัณฑสํารวจ 

           (ระบุรายการ) 

(13) ครุภัณฑกีฬา 

           (ระบุรายการ)  

  (14) ครุภัณฑดนตรี 

          (ระบรุายการ) 

  (15) ครุภัณฑอาวุธ 

          (ระบุรายการ) 

  (16) ครุภัณฑวิทยาศาสตร 

          (ระบุรายการ) 

  (17) ครุภัณฑเครื่องจักรกล 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

รายการครุภัณฑกอสราง 

1. ระบบผลิตกาซชีวภาพ 
ขนาด 500 ลูกบาศกเมตร 
จํานวน 1 ระบบ 
2,100,000 บาท 

2. ระบบสงจายระยะทาง 5 
กม. 3,400,000 บาท 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

          (ระบรุายการ) 

  (18) ครุภัณฑสนาม 

         (ระบุรายการ) 

  (19) ครุภัณฑกลาโหม 

         (ระบุรายการ) 

2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 

 (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึน
ไป 

 (1) คาท่ีดิน 

        (ระบรุายการ) 

 (2) คากอสรางอาคารท่ีพักอาศัยและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

        (ระบรุายการ) 

 (3) คาปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

        (ระบุรายการ) 

(4) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง
ประกอบ 

        (ระบรุายการ) 

 (5) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

         (ระบุรายการ) 

 (6) คากอสรางอาคารการศึกษาและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

         (ระบุรายการ)    

 (7) คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

(ระบุรายการ) 

 (8) คากอสรางอาคารสาธารณสุขและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

      (ระบุรายการ) 

 (9) คาปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

      (ระบุรายการ) 

 (10) คากอสรางสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ 

       (ระบุรายการ)  

 (11) คาปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ 

       (ระบุรายการ) 

 (12) คากอสรางระบบสาธารณูปโภค 

       (ระบุรายการ) 

 (13) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

       (ระบุรายการ) 

 (14) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

       (ระบุรายการ) 

 (15) คาปรับปรุงแหลงน้ํา 

       (ระบุรายการ) 

 (16) คากอสรางทางและสะพาน 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

       (ระบุรายการ) 

 (17) คาปรับปรุงทางและสะพาน 

        (ระบรุายการ) 

 (18) คาบํารุงรักษาทางและสะพาน 

        (ระบรุายการ) 

 (19) คาสํารวจออกแบบ 

        (ระบรุายการ) 

 (20) คาควบคุมงาน 

         (ระบุรายการ) 

 (21) คาจางบริษัทท่ีปรึกษา 

         (ระบุรายการ) 
 

3. งบเงินอุดหนุน 

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 

 (1)  เงินอุดหนุนท่ัวไป
................................................ 

3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 (2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
.......................................... 

4.งบรายจายอ่ืน 

4.1 
.......................................................................... 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

ลําดับความสําคัญ 7.2 
โครงการ : สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน 
ช่ือกิจกรรมหลัก : โครงการสงเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานไฟฟาพลังงานน้ํา วงเงิน6,180,000บาท  
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ : สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายทองรัตน วรรณนุช  ตําแหนง  พลังงานจังหวัดชุมพร   โทร077-658356   
 
(1) หลักการและเหตุผล  
 (1.1) ท่ีมา : พลังงานไฟฟาในพ้ืนท่ีภาคใตมีความเสี่ยงตอความม่ันคงดานพลังงานมากท่ีสุดใน
ประเทศเนื่องจากปญหาการผลิตไมเพียงพอตอการใชงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปการสรางโรงไฟฟาขนาดใหญทําได
ยากดวยเหตุผลดานสิ่งแวดลอม การพัฒนาโครงการผลิตกําลังไฟฟาในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพจึงเปนแนวทางท่ี
เหมาะสม ชุมชนสามารถพ่ึงพาพลังงานไดดวยตนเองตามศักยภาพพลังงานท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
 (1.2) สรุปสาระสําคัญ 
 สภาพปญหา/ความตองการ : ระบบผลิตและสงจายไฟฟามีปญหาแรงดันตกในพ้ืนท่ีหางไกลของสาย
สงทําใหเกิดปญหาไฟฟาตกและไฟดับ ในพ้ืนท่ีปลายสายสงหลายพ้ืนท่ีมีศักยภาพดานแหลงน้ําท่ีสามารถนํามา
สรางโรงไฟฟาท่ีใชการไหลของน้ําเพ่ือผลิตและสงจายได ลดปญหาไฟฟาแรงดันตกและไฟดับบริเวณพ้ืนท่ีได 
 ความเรงดวน : มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองไดรับการสนับสนุน เนื่องจากปญหาการขาดแคลนและไฟ
ตกไฟดับบอยครั้งเกิดความเสียหายตออุปกรณไฟฟา 
 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีมีความเหมาะสม
สามารถผลิตพลังงานจากศักยภาพแหลงน้ําท่ีมีอยูในชุมชน 
 (2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
 (2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

(2.4)ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1ป   เริ่มตนป   2562  สิ้นสุดป    2563   
(2.5)สถานท่ีดําเนินโครงการ  : อําเภอพะโตะ อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 
 

(3) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย  
(3.1) กลุมเปาหมาย  : กลุม ประชาชนต.พะโตะ ต.ทุงตะโก จังหวัดชุมพร 
(3.2) ผูมีสวนไดเสีย : สํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร, สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชุมพร,

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   

(4)เปาหมายผลลัพธ และผลกระทบโครงการ       
 (4.1)เปาหมายโครงการ  
  ตัวช้ีวัด : ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําขนาด 30 กิโลวัตต 
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 (4.2) ผลผลิต 
  1.โรงไฟฟาพลังงานน้ําระดับชุมชน 
  2.กําลังการผลิตติดตั้งขนาด 30 กิโลวัตต 
 (4.3) ผลลัพธ 
  1.ชุมชนสามารถผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา 
  2.กําลังการผลิตสงจายเฉลี่ย 100 หนวย/วัน 
  3.มีการบริหารจัดการแหลงน้ําอยางยั่งยืน 
 (4.4) ผลกระทบ 
  เชิงบวก : ใชพลังงานทดแทนท่ีผลิตไดในชุมชน ลดปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟา 
  เชิงลบ: - 
 
5) แนวทางการดําเนินงาน  

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.61 ม.ค. – มี.ค. 
62 

เม.ย. – มิ.ย. 
62 

ก.ค. – ก.ย. 62 

1.จั ด ป ร ะ ชุ ม / ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พลังงาน / อาสาสมัครพลังงาน
ชุมชน 
2.สํารวจพ้ืนท่ีและดําเนินการจัดจาง 
3.จัดฝกอบรมใหความรู  
4.ดําเนินการกอสรางระบบ 
5.สรางองคความรูสูชุมชน  
6.ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
(6) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง  จางเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ   จํานวน  6,180,000  บาท 
 รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 6,180,000 - 

งบบุคลากร 
- เงินเดือนและคาจางประจํา 
- คาตอบแทนพนักงานราชการ 
- คาจางชั่วคราว 
งบดําเนินงาน 
- คาตอบแทน 
- คาใชสอย 
- คาวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- คาครุภัณฑ 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน  

  
- 
- 
- 
  

93,300 
60,000 
26,700 

- 
  
- 

6,000,000 
-  
- 

  
- 
- 
- 
  
- 
- 
- 
- 
  
- 
- 
-  
- 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 
 (8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที 
  อยูในระหวางเตรียมการ  
   อยูระหวางศึกษาความเหมาะสม 
 (8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
  มีและสมบูรณ  

มีแตยังไมสมบูรณ 
 ไมมี 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
o บุคลากรมีประสบการณ   ท้ังหมด บางสวน  ไมมีประสบการณ 
o  เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอม ดําเนินการไดทันที 

 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี   ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

o เทคนิคการบริหารจัดการ  
มีประสบการณสูง   
มีประสบการณปานกลาง  
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 ไมมีประสบการณ 
 (8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม  
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

 (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษาแหงชาติ  
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ :ใช
รูปแบบกลุมสหกรณในการบริหารงาน 
  
(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย 

หนวย : บาท 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต :........ไมตองระบุ.......................... 

โครงการ :โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ระบบผลิตพลังงานไฟฟาพลังงานน้ํา 

กิจกรรมหลัก .....ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากน้ํา
ขนาด 30 kW. 

1. งบดําเนินงาน 

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

1.1.1 คาตอบแทน 

  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (3) คาเชาบาน 

  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 

  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

 

1.1.2 คาใชสอย 

  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

-  

 

6,180,000 

 

 

180,000 

 

93,300 

- 

82,500 

- 

- 

- 

- 

10,800 

- 

 

60,000 

- 

- 

- 

 

งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยจาย/
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูควบคุม
งาน 

- กรรมการ TOR และกําหนดราคา
กลาง เปนเงิน 7,800 บ. 

- กรรมการรับ-เปดซองเปนเงิน 
5,100 บ. 

- กรรมการพิจารณาผล เปนเงิน
3,900 บ. 

- กรรมการตรวจการจาง เปนเงิน 
11,700 บ. 

- ผูควบคุมงาน 300 บ./วัน 180 
วัน เปนเงิน 54,000 บ. 

 

คาตอบแทนวิทยากร 

- 1คนx6ชม.ตอวันx3วันx600 
บาท/ชม. รวม 10,800 บ. 

 

คาใชจายในการสัมมนาและ
ฝกอบรม 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 

  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

(5) คาเชาทรัพยสิน 

  (6) คาจางเหมาบริการ 

  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (8) คารับรองและพิธีการ 

  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

1.1.3  คาวัสดุ 

  (1) วัสดุสํานักงาน 

  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (6) วัสดุกอสราง 

  (7) วัสดุงานบานงานครัว 

  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

(9) วัสดุสนามและการฝก 

  (10) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 

  (11) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (12) วัสดุอาหาร 

  (13) วัสดุการเกษตร 

  (14) วัสดุยานพาหนะและขนสง 

1.1.4 คาสาธารณูปโภค 

- 

- 

- 

60,000 

- 

- 

26,700 

10,000 

- 

- 

10,000 

- 

- 

- 

- 

6,700 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.จัดประชุมชี้แจงโครงการ 1ครั้ง
รวม 20,000 บาท 

2.อบรมการใชงานและบํารุงรักษา 
จัด 2ครั้งๆละ 1วันรวม 40,000 
บาท 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

   (1) คาไฟฟา 

   (2) คาน้ําประปา 

   (3) คาบริการโทรศัพท 

   (4) คาบริการไปรษณีย 

   (5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

2. งบลงทุน 

2.1 คาครุภัณฑ 

(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 

(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 

 (1) ครุภัณฑสํานักงาน 

         (ระบุรายการ) 

(2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

         (ระบุรายการ) 

  (3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

         (ระบุรายการ) 

  (4) ครุภัณฑงานบานงานครัว 

         (ระบุรายการ) 

(5) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

         (ระบุรายการ) 

  (6) ครุภัณฑกอสราง 

1.ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา ขนาด 
30 kW จํานวน 1 ระบบ 

     2.ฝายยกระดับและทอสงน้ําพรอมระบบ
สงจายไฟฟา 

- 

- 

- 

- 

6,000,000 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6,000,000 

3,000,000 

3,000,000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการครุภัณฑกอสราง 

1. ระบบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานน้ํา ขนาด 30 kW 
จํานวน 1 ระบบ 
3,000,000 บาท 

2. ฝายยกระดับและทอสงน้ํา
พรอมระบบสงจายไฟฟา 
3,000,000 บาท 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

  (7) ครุภัณฑการเกษตร 

         (ระบุรายการ) 

  (8) ครุภัณฑการศึกษา 

         (ระบุรายการ) 

  (9) ครุภัณฑการแพทย 

         (ระบุรายการ) 

  (10) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

          (ระบรุายการ) 

  (11) ครุภัณฑโรงงาน 

          (ระบรุายการ) 

 

  (12) ครุภัณฑสํารวจ 

           (ระบุรายการ) 

(13) ครุภัณฑกีฬา 

           (ระบุรายการ)  

  (14) ครุภัณฑดนตรี 

          (ระบรุายการ) 

  (15) ครุภัณฑอาวุธ 

          (ระบรุายการ) 

  (16) ครุภัณฑวิทยาศาสตร 

          (ระบุรายการ) 

  (17) ครุภัณฑเครื่องจักรกล 

          (ระบุรายการ) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

  (18) ครุภัณฑสนาม 

         (ระบุรายการ) 

  (19) ครุภัณฑกลาโหม 

         (ระบุรายการ) 

2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 

 (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึน
ไป 

 (1) คาท่ีดิน 

        (ระบรุายการ) 

 (2) คากอสรางอาคารท่ีพักอาศัยและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

        (ระบรุายการ) 

 (3) คาปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

        (ระบรุายการ) 

(4) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง
ประกอบ 

        (ระบรุายการ) 

 (5) คาปรับปรงุอาคารท่ีทําการและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

         (ระบุรายการ) 

 (6) คากอสรางอาคารการศึกษาและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

         (ระบุรายการ)    

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 



567 
 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

 (7) คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

(ระบุรายการ) 

 (8) คากอสรางอาคารสาธารณสุขและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

      (ระบุรายการ) 

 (9) คาปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและ
สิ่งกอสรางประกอบ 

      (ระบุรายการ) 

 (10) คากอสรางสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ 

       (ระบุรายการ)  

 (11) คาปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ 

       (ระบุรายการ) 

 (12) คากอสรางระบบสาธารณูปโภค 

       (ระบุรายการ) 

 (13) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

       (ระบุรายการ) 

 (14) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

       (ระบุรายการ) 

 (15) คาปรับปรุงแหลงน้ํา 

       (ระบุรายการ) 

 (16) คากอสรางทางและสะพาน 

       (ระบุรายการ) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานัก
งบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

 (17) คาปรับปรุงทางและสะพาน 

        (ระบุรายการ) 

 (18) คาบํารุงรักษาทางและสะพาน 

        (ระบรุายการ) 

 (19) คาสํารวจออกแบบ 

        (ระบรุายการ) 

 (20) คาควบคุมงาน 

         (ระบุรายการ) 

 

 (21) คาจางบริษัทท่ีปรึกษา 

         (ระบุรายการ) 

3. งบเงินอุดหนุน 

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 

 (1)  เงินอุดหนุนท่ัวไป
................................................ 

3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 (2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
.......................................... 

4.งบรายจายอ่ืน 

4.1 
.......................................................................... 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 
 
 



569 
 

แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

ลําดับความสําคัญ 7.3 
โครงการ : สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน 
กิจกรรมหลัก : โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชแกสชีวภาพจากมูลสัตวหรือเศษอาหารระดับครัวเรือน 
วงเงิน  582,800  บาท  
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ : สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ..นายทองรัตน...วรรณนุช......ตําแหนง....พลังงานจังหวัดชุมพร.....โทร....077-512267-8...... 
 
(1) หลักการและเหตุผล  
 (1.1) ท่ีมา : ชุมพรเปนจังหวัดท่ีมีการประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลักโดยเฉพาะการปศุสัตว ทําให
เกิดมูลสัตวจํานวนมากโดยท่ีไมมีการบริหารจัดการท่ีดี กอใหเกิดปญหา เชน การสงกลิ่นเหม็นไปรอบชุมชน
ใกลเคียง ทําใหเกิดโรคระบาด เปนตน แมในครัวเรือนก็มีเศษอาหารเหลือท้ิงท่ีไมสามารถกําจัดไดหมด หากมี
การนํามูลสัตวและเศษอาหารเหลือท้ิงมาผลิตแกสจะสามารถลดปญหาสภาพแวดลอม ไดผลพลอยไดเปนปุย
อินทรียคุณภาพดี  และลดคาใชจายแกประชาชน ทําใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองดานพลังงานไดระดับหนึ่ง 
 (1.2) สรุปสาระสําคัญ 
 สภาพปญหา/ความตองการ : มีมูลสัตวและเศษอาหารเหลือท้ิงจํานวนมากท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม   กอใหเกิดโรคระบาดเปนอันตรายตอสุขภาวะของประชาชน อีกท้ังกาซหุงตมท่ีมีแนวโนมวาจะ
หมดไปจากโลกนี้ ทําใหมีราคาสูงข้ึน จึงตองการใหประชาชนรูจักการผลิตและใชพลังงานทดแทนตามศักยภาพ
ของแตละพ้ืนท่ีลดรายจายเพ่ิมรายได สามารถพ่ึงพาตนเองได 
 ความเรงดวน : มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองไดรับการสนับสนุน เนื่องจากขณะนี้ ถือเปนวิกฤติดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอมอยางแทจริง ประเทศไทยไดยกเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนวาระแหงชาติ เพ่ือให
เกิดความม่ันคงยั่งยืนสามารถพ่ึงพาตนเองไดทางดานพลังงาน 
 
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกาซชีวภาพ รณรงคสงเสริม
ใหมีการใชกาซชีวภาพ จากมูลสัตวหรือเศษอาหารสูชุมชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือลดคาใชจายในการใชกาซ
หุงตม (LPG) ใหชุมชนเกิดการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 
 (2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
 (2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

(2.4)ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป   เริ่มตนป 2560  สิ้นสุดป 2561   
(2.5)สถานท่ีดําเนินโครงการ  : อําเภอเมือง อําเภอทาแซะ อําเภอปะทิว อําเภอสวี อําเภอหลังสวน 

อําเภอทุงตะโก อําเภอพะโตะ อําเภอละแม  จังหวัดชุมพร 
 

(3) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย  
(3.1) กลุมเปาหมาย  : ประชาชนในชุมชน 8อําเภอ จังหวัดชุมพร 
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(3.2) ผูมีสวนไดเสีย : สํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร, สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชุมพร, 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     
(4)เปาหมายผลลัพธ และผลกระทบโครงการ       
 (4.1)เปาหมายโครงการ  
  ตัวช้ีวัด : มีการผลิตและใชกาซชีวภาพไมนอยกวา 50 ครัวเรือนมีวิทยากรตัวคูณดาน
พลังงานประจําชุมชน 50 คน และสามารถคาใชจายดานพลังงานลดลงไมนอยกวา 100 บาท/เดือน 
 (4.2) ผลผลิต 
  1. การผลิตและใชกาซชีวภาพไมนอยกวา 50 ครัวเรือน 
  2. มีวิทยากรตัวคูณดานพลังงานประจําชุมชน50 คน 
 (4.3) ผลลัพธ 
  1. สามารถลดการใชแกสหุงตมลงได 100บ./ครัวเรือน   
  2. มีวิทยากรตัวคูณดานพลังงานประจําชุมชนเพ่ิมข้ึน   
  3. ลดปญหามลภาวะท่ีเกิดจากมูลสัตวและเศษอาหารเหลือท้ิง   
  4. เผยแพรความรูดานพลังงานใหท่ัวถึงยิ่งข้ึน 
 (4.4) ผลกระทบ 
  เชิงบวก : ผูขารวมโครงการสามารถถายทอดความรูไปสูครอบครัวและชุมชน ทําใหลดการใช
พลังงาน 
  เชิงลบ : - 
 
5) แนวทางการดําเนินงาน  

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61 เม.ย. – มิ.ย. 61 ก.ค. – ก.ย. 
61 

1.จั ด ป ร ะ ชุ ม / ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พลังงาน / อส.พน. 
2.ประกาศรับสมัครและลงพ้ืนท่ี
สํารวจพ้ืนท่ีและคัดเลือกครัวเรือน 
ชุมชนท่ีเขารวมโครงการ 
3.จัดฝกอบรมใหความรูหรือศึกษาดู
งาน 
4.ดําเนินการติดตั้งระบบบอแกส 
5.สรางองคความรูสูชุมชน / ศูนย
เรียนรูของตําบล 
6.ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง  จางเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จํานวน  582,800บาท 
 รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 582,800 - 

งบบุคลากร 
- เงินเดือนและคาจางประจํา 
- คาตอบแทนพนักงานราชการ 
- คาจางชั่วคราว 
งบดําเนินงาน 
- คาตอบแทน 
- คาใชสอย 
- คาวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- คาครุภัณฑ 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน  

  
- 
- 
 
  

10,800 
130,000 
442,000 

- 
  
- 
- 
-  
- 

  
- 
- 
- 
  
- 
- 
- 
- 
  
- 
- 
-  
- 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 
 (8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที 
  อยูในระหวางเตรียมการ  
   อยูระหวางศึกษาความเหมาะสม 
 (8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
    มีและสมบูรณ สํานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร 

 มีแตยังไมสมบูรณ 
 ไมมี 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
o บุคลากรมีประสบการณ   ท้ังหมด บางสวน  ไมมีประสบการณ 
o  เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอม ดําเนินการไดทันที 

 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี   ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
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o เทคนิคการบริหารจัดการ  
 มีประสบการณสูง   
 มีประสบการณปานกลาง  
 ไมมีประสบการณ 

 (8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

 (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษาแหงชาติ 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
 1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรูใหมแกชุมชนเปนระยะๆ   
 2. จัดทําสื่อความรูใหม  
 3. สรางกิจกรรมประกวดความรู สิ่งประดิษฐดานพลังงาน  
 4. เขาพบปะดูแลเพ่ือรับฟงขอคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูเปนระยะๆ 
 
(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :  
 1. วิถีชีวิตของกลุมเปาหมายบางรายไมเอ้ืออํานวยตอการนําความรูดานพลังงานไปปฏิบัติ   
 2. วัตถุดิบท่ีนํามาผลิตกาซชีวภาพท่ีมีคุณภาพไมดี อาจเปนเหตุใหไดกาซไมสมํ่าเสมอ  
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย 

หนวย : บาท 

งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ
สํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 
2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลิต :........ไมตองระบุ.......................... 

โครงการ : โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การใชแกสชีวภาพจากมูลสัตวหรือเศษ
อาหารระดับครัวเรือน 

กิจกรรมหลัก .....ติดตั้งระบบผลิตกาซ
ชีวภาพจากมูลสัตว. 

1. งบดําเนินงาน 

1.1คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

1.1.1คาตอบแทน 

  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

  (3) คาเชาบาน 

  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบาน 

  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางใน
ตางประเทศ 

  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนา
ฝกอบรม) 

  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

1.1.2คาใชสอย 

-  

 

 

 

 

582,800 

 

10,800 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10,800 

- 

130,000 

- 

- 

- 

- 

งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยจาย/
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

คาตอบแทนวิทยากร 

- 1คนx6ชม.ตอวันx2วันx600บาทตอ
ชม รวม 72,000บ. 

- 2คนx3ชม.ตอวันx1วันx600บาทตอ
ชม รวม 3,600บ. 

 

คาจางเหมาบริการ 

- คาวัสดุสาธิตอบรมการสราง
เทคโนโลยี 2 ครั้งๆละ 15,000 บ.  
รวม 30,000บ. 

- ลูกจางโครงการ 1 คนx8,000 บ./
เดือนx6เดือน รวม 48,000บ. 

 

คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

1.จัดประชุมชี้แจงโครงการ 1ครั้งรวม 
30,000 บาท 

2.อบรม/สาธิตการทําอุปกรณฯ จัด 2
ครั้งๆละ 1วันรวม 22,000 บาท 

 

คาวัสดุสนามและการฝก 

- ระบบผลิตแกสชีวภาพ จํานวน 50 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ
สํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ 

คําช้ีแจง ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

    (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคา
พาหนะ 

  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 

  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (5) คาเชาทรัพยสิน 

  (6) คาจางเหมาบริการ 

  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (8) คารับรองและพิธีการ 

  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  

1.1.3  คาวัสดุ 

  (1) วัสดุสํานักงาน 

  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 

  (6) วัสดุกอสราง 

  (7) วัสดุงานบานงานครัว 

  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

  (9) วัสดุสนามและการฝก 

(10) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 

  (11) วัสดุเครื่องแตงกาย 

  (12) วัสดุอาหาร 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

78,000 

52,000 

- 

 

442,000 

10,000 

20,000 

- 

12,000 

- 

- 

- 

- 

400,000 

 

 

 

ระบบ รวม 400,000บ. 

 

 

 

 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

- 100 ชุดๆละ 120 บ.รวม 
12,000บ. 

 

วัสดุสํานักงาน 

 - กระดาษ หมึกปริ้น ฯลฯ รวม 
10,000บ. 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

- 800 ลิตรๆละ 25 บ.รวม 
20,000 บ. 

ระบุจํานวนหนวย/ราคา 
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งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ
สํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด ชุมพร    

(13) วัสดุการเกษตร 

  (14) วัสดุยานพาหนะและขนสง 

2.2 คาสาธารณูปโภค 

1) คาไฟฟา 

2) คาน้ําประปา 

3) คาบริการโทรศัพท 

4) คาบริการไปรษณีย 

5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

2. งบลงทุน 

2.1 คาครุภัณฑ 

(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท 

(2) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทข้ึน
ไป 

  (1.1) ครุภัณฑสํานักงาน (ระบุรายการ) 

  (1.2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

         (ระบุรายการ) 

  (1.3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

         (ระบุรายการ) 

  (1.4) ครุภัณฑงานบานงานครัว 

         (ระบุรายการ) 

  (1.5) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

         (ระบุรายการ) 

  (1.6) ครุภัณฑกอสราง  (ระบุรายการ) 

  (1.7) ครุภัณฑการเกษตร 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จํ า เ ป น แ ล ะ
รายละ เ อียดค า ใช จ า ย ในการตั้ ง
งบประมาณอัตราราคาคางานตอหนวย 
บัญชีราคามาตรฐาน สํานักงบประมาณ 
ราคามาตรฐานของหนวยงานราชการ
อ่ืน  

ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จํ า เ ป น แ ล ะ
รายละ เ อียดค า ใช จ า ย ในการตั้ ง
งบประมาณอัตราราคาคางานตอหนวย 
บัญชีราคามาตรฐาน สํานักงบประมาณ 
ราคามาตรฐานของหนวยงานราชการ
อ่ืน  
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
  ลําดับความสําคัญ 1.1 

ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
กิจกรรมหลัก : อบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการหมูบาน กํานัน ผูใหญบาน  
วงเงิน  1,000,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ
การจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
กลยุทธ : สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
หนวยดําเนินการ : ปกครองจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายประจินต ธารศิริสิน   ตําแหนง : ปลัดจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอท่ีทําการปกครองจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท  0-7751-1018 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ตามกฎหมายกําหนดใหกํานัน ผูใหญบาน ทําหนาท่ีชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติ
หนาท่ี มีบทบาทอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีกําหนด โดยเฉพาะในดานการรักษา
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรม การเสริมสรางความ
สมานฉันทสามัคคีใหเกิดข้ึนในตําบล หมูบานและยังมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืน ๆ อีกหลายฉบับ 
รวมท้ังการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานแกหนวยงานของทางราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชน เปนกลไกในการขับเคลื่อนและนํานโยบายของรัฐบาล
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมระดับทองท่ี จึงจําเปนตองทําการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพกํานัน 
ผูใหญบาน เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและกําหนดใหคณะกรรมการหมูบานมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาหมูบานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและเกิดผล
ดีตอกระบวนการพัฒนาประเทศโดยรวมตอไป 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน, กํานัน ผูใหญบานฯลฯ ไดรับ

ความรู มีความเขาใจในระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
นโยบายของผูบังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัด จึงจําเปนตองทําการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพกํานัน 
ผูใหญบาน เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและกําหนดใหคณะกรรมการหมูบานมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาหมูบานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและเกิดผล
ดีตอกระบวนการพัฒนาประเทศโดยรวมตอไป 

ความเรงดวน : มีความเรงดวนเพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน, กํานัน ผูใหญบานฯลฯ ไดรับความรู

ไดรับความรู มีความเขาใจในระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

นโยบายของผูบังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัด และเกิดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดีระหวางผูบริหาร

ของจังหวัดและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนและสงเสริม

ผลักดันการบริหารงานและเปนระบบ เกิดประสิทธิผลตอทางราชการและประชาชน 

 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน, กํานัน ผูใหญบานฯลฯ ไดรับความรู มีความเขาใจในระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐท่ีดี แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของผูบังคับบัญชาระดับสูง
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ของจังหวัด ตลอดจนสามารถนําองคความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปเผยแพรใหกับราษฎรในหมูบาน ตําบลท่ี

รับผิดชอบไดอยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดีระหวางผูบริหารของจังหวัดและผูนําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกับกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนและสงเสริมผลักดันการบริหารงานและเปน

ระบบ เกิดประสทิธิผลตอทางราชการและประชาชน 

3. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดรับความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย รวมท้ังเปนการเพ่ิม ขีด
ความสามารถของผูนําทองท่ีในฐานะหัวหนาของราษฎร ใหสามารถนําไปขยายผลจนเกิดประโยชนตอการดูแล
ทุกขสุขแกประชาชนในตําบล หมูบานได 

(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1ปเริ่มตนป 2561สิ้นสุดป2562 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : อําเภอทุกอําเภอในจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : คณะกรรมการหมูบาน, กํานัน ผูใหญบาน 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : คณะกรรมการหมูบาน, กํานัน ผูใหญบาน และประชาชนทุกคนใน 

จังหวัดชุมพร 
 
(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  จํานวนผูนําทองท่ีท่ีผานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการระดับจังหวัด 
(๔.๒) ผลผลิตคณะกรรมการหมูบาน, กํานัน ผูใหญบาน ไดรับความรู มีความเขาใจในระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐท่ีดี แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของผูบังคับบัญชาระดับสูง

ของจังหวัด  

(๔.3) ผลลัพธ คณะกรรมการหมูบาน, กํานัน ผูใหญบาน สามารถนําองคความรูท่ีไดรับจากการอบรม

ไปเผยแพรใหกับราษฎรในหมูบาน ตําบลท่ีรับผิดชอบไดอยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพ 

(๔.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : เกิดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดีระหวางผูบริหารของจังหวัดและผูนําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกับกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนและสงเสริมผลักดันการบริหารงานและเปน
ระบบ เกิดประสิทธิผลตอทางราชการและประชาชน 

เชิงลบ : ไมมี 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  
ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย-มิ.ย 
61 

ก.ค.-ก.ย. 61 

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ     
2. ประชุมเตรียมการจัดทําหลักสูตร     
3. พัฒนาวิทยากรแกนนําระดับจังหวัด     
4. สรางเครือขายวิทยากรระดับอําเภอ     
5. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการระดับจังหวัด 

    

6. สรุปประเมินโครงการ และนําเสนอ
รายงานโครงการฯ 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง     จางเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน 1,000,000 บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 1,000,000  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

1,000,000 
400,000 
350,000 
250,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ   

อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : จัดทําเปนโครงการตอเนื่องในปตอๆ ไป ประมาณ 3 ป เพ่ือใหความรูเก่ียวกับขอกฎหมายท่ีเกิดข้ึน
ใหม รวมถึงวิธีการนําองคความรูมาประยุกตใชกับงานท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาดังกลาว 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ความม่ันคง 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม 
กิจกรรมหลัก อบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพ
คณะกรรมการหมูบาน กํานัน ผูใหญบาน 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 
 

435,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 16 ชั่วโมง ๆ 
ละ 600.-บาท 
 
- คาหองพัก จํานวน 369 หอง จํานวน 

1 คืน ๆ ละ 700.- บาทเปนเงิน 
258,300.- บาท 

- คาพาหนะผูเขารวมโครงการ ตาม
อัตราระยะทาง (ไป-กลับ) 
1) อําเภอพะโตะ ละแม คนละ 

500.-บาท จํานวน 93 คน 
2) อําเภอหลังสวน, ทุงตะโก คนละ 

300.-บาท จํานวน 176 คน 
3) อําเภอสวี,ปะทิว,ทาแซะ คนละ 

200.- บาท จํานวน 307 คน 
4) อําเภอเมือง คนละ  100.-บาท

จํานวน 161 คน 
        รวมเปนเงิน 176,800.-บาท  
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
  (6) คาจางเหมาบริการ  
(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 
 
 
 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 
  (12) วัสดุเครื่องแตงกาย 
  (13) วัสดุอาหาร 
  (14) วัสดุการเกษตร 
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
2.1 คาไฟฟา 
2.2 คาน้ําประปา 
2.3 คาบริการโทรศัพท 
2.4 คาบริการไปรษณีย 
2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
  (1.1) ครุภัณฑสํานักงาน 

 518,530 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,770 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คาจัดสถานท่ีพรอมอุปกรณเครื่อง
เสียงจํานวน 10,000.- บาท 

- คาประกอบอาหารกลางวัน และ
อาหารเย็น จํานวน 3 ม้ือ ๆ ละ 
190.-บาท จํานวน 737 คนเปนเงิน 
420,090.-บาท 

- คาประกอบอาหารวางสําหรับ
ผูเขารวมการอบรมและผูเก่ียวของ 
จํานวน 2 ม้ือ ๆ ละ 30 บาท จํานวน 
737 คน เปนเงิน 88,440.-บาท  

      คากระดาษ คาหมึกพิมพ  หมึกถาย   
      เอกสาร 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
         (ระบุรายการ) 
  (1.2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
         (ระบุรายการ) 

 
 
 

 
 
 
 

  (1.3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.4) ครุภัณฑงานบานงานครัว 
         (ระบุรายการ) 
  (1.5) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.6) ครุภัณฑกอสราง 
         (ระบุรายการ) 
  (1.7) ครุภัณฑการเกษตร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.8) ครุภัณฑการศึกษา 
         (ระบุรายการ) 
  (1.9) ครุภัณฑการแพทย 
         (ระบุรายการ) 
  (1.10) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
          (ระบรุายการ) 
  (1.11) ครุภัณฑโรงงาน 
          (ระบรุายการ) 
 (1.12) ครุภัณฑสํารวจ 
           (ระบุรายการ) 
(1.13) ครุภัณฑกีฬา 
           (ระบุรายการ)  
  (1.14) ครภุัณฑดนตร ี
          (ระบรุายการ) 
  (1.15) ครภุัณฑอาวุธ 
          (ระบรุายการ) 
  (1.16) ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
          (ระบุรายการ) 
  (1.17) ครุภัณฑเครื่องจักรกล 
          (ระบุรายการ) 
  (1.18) ครุภัณฑสนาม 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
         (ระบุรายการ) 
  (1.19) ครภุัณฑกลาโหม 
         (ระบุรายการ) 
2.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 
 (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 

 
 
 
 
 

(1.1) คาท่ีดิน 
        (ระบรุายการ) 
 (1.2) คากอสรางอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสราง
ประกอบ 
        (ระบรุายการ) 
 (1.3) คาปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสราง
ประกอบ 
        (ระบรุายการ) 
(1.4) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง
ประกอบ 
        (ระบรุายการ) 
 (1.5) คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิ่งกอสราง
ประกอบ 
         (ระบุรายการ) 
 (1.6) คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสราง
ประกอบ 
         (ระบุรายการ)    
 
(1.7) คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสราง
ประกอบ 
(ระบุรายการ) 
 (1.8) คากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสราง
ประกอบ 
      (ระบุรายการ) 
 (1.9) คาปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสราง
ประกอบ 
      (ระบุรายการ) 
 (1.10) คากอสรางสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
       (ระบุรายการ)  
 (1.11) คาปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งกอสราง
ประกอบ 
       (ระบุรายการ) 
 (1.12) คากอสรางระบบสาธารณูปโภค 
       (ระบุรายการ) 
 (1.13) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
       (ระบุรายการ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(1.14) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
       (ระบุรายการ) 
 (1.15) คาปรับปรุงแหลงน้ํา 
       (ระบุรายการ) 
 (1.16) คากอสรางทางและสะพาน 
       (ระบุรายการ) 
 (1.17) คาปรับปรุงทางและสะพาน 
        (ระบรุายการ) 
 (1.18) คาบํารุงรักษาทางและสะพาน 
        (ระบรุายการ) 
 (1.19) คาสํารวจออกแบบ 
        (ระบรุายการ) 
 (1.20) คาควบคุมงาน 
         (ระบุรายการ) 
 (1.21) คาจางบริษัทท่ีปรึกษา 
         (ระบุรายการ) 
๓. งบเงินอุดหนุน 
๓.๑ เงินอุดหนุนท่ัวไป 
๑)  เงินอุดหนุนท่ัวไป................................................ 
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๑)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.......................................... 
๔.งบรายจายอ่ืน 
๔.๑ .......................................................................... 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 1.2 
ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาภาษาอาเซียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐ   วงเงิน 1,0๐๐,๐๐๐ บาท 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ

การจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 

กลยุทธท่ี :  สงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 

หนวยดําเนินการ : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑, ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 

ผูรับผิดชอบ : นายสดใส กาพยกลอน  ตําแหนง  ศึกษานิเทศก   

สถานท่ีติดตอ : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

หมายเลขโทรศัพท : 0966344879 

 

(๑) หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายรัฐบาลท่ีประกาศขับเคลื่อนประเทศดานการศึกษา 11 ประการ ในขอท่ี 6 กําหนดใหภายใน 

3 ป คนไทยทุกคนจะตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได และเนื่องจากในปจจุบันมีการรวมกลุมชาติสมาชิก

อาเซียน ซ่ึงตกลงกันใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร รวมท้ังมีชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเท่ียว 

และธุรกิจมากมายในหนวยงานราชการตาง ๆ ของประเทศไทย แตบุคลากรของรัฐสวนใหญยังมีความจํากัด 

ในการใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการติดตอสื่อสาร และใหบริการชาวตางชาติ หลายครั้งทําใหเสียโอกาส และ

เกิดปญหาเนื่องจากการสื่อสารท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นจึงเปนความจําเปนเรงดวนท่ี จังหวัดชุมพรตองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาภาษาอาเซียนเพ่ือ 

เพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ และลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ 

ตลอดจนเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพ่ือฝกอบรมพนักงาน เจาหนาท่ี บุคลากรภาครัฐของจังหวัดชุมพรทุกหนวยงาน ใหสามารถใช

ภาษาอังกฤษสื่อสารในการใหบริการ ผูมาติดตอท่ีเปนชาวตางชาติไดอยางเหมาะสม 

2. เพ่ือสงเสริมภาพลักษณในการพัฒนาองคกรภาครัฐในจังหวัดชุมพร เพ่ือเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 

  โครงการเดิม   โครงการใหม 

(2.3) ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ป เริ่มตนป 2560 สิ้นสุดป 2563 
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(2.5) สถานท่ีดําเนินการ : หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานท้ังสวนกลาง และสวนทองถ่ิน 
 

(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดเสีย 
- พนักงาน เจาหนาท่ี บุคลากรภาครัฐของจังหวัดชุมพรทุกหนวยงาน 
- หัวหนาหนวยงาน ภาครัฐของจังหวัดชุมพรทุกหนวยงาน 
 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด รอยละของจํานวนบุคลากรภาครัฐท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา รอยละ 70 
(4.2) ผลผลิต  : 
(4.3) ผลลัพธ: ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน พนักงาน และบุคลากรภาครัฐของจังหวัดชุมพรทุก
หนวยงาน ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร 
(4.4) ผลกระทบ 

เชิงบวก  : เกิดความตื่นตัวในการฝกทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารในทุกหนวยงาน เปนภาพลักษณ 
ท่ีดีในการประชาสัมพันธการทองเท่ียว ในจังหวัดชุมพร ตางชาติสนใจเขามาลงทุนในจังหวัดชุมพรมากข้ึน 

เชิงลบ : โครงการนี้อาจสงผลกระทบตอเวลาราชการในการอบรมพัฒนาบาง 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย-มิ.ย 
61 

ก.ค.-ก.ย. 61 

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ     
2. ประชุมเตรียมการจัดทําหลักสูตรในการ
ฝกอบรมบุคลากรภาครัฐ 

    

3. ทําสัญญาจัดจางคณะวิทยากรในการ
อบรม  

    

4. จัดซ้ือจัดจางทําคูมือ อุปกรณในการ
ฝกอบรม 

    

5. อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร
สําหรับผูนํา ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน
ราชการทุกหนวยงาน 

    

6. อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร
ใหกับบุคลากรภาครัฐทุกหนวยงาน 

    

7. จัดการทดสอบความรูภาษาอังกฤษตาม
กรอบอางอิง CEFR 

    

8. ประชุมประเมินกิจกรรมในโครงการ     
9. สรุปโครงการ และนําเสนอรายงาน
โครงการฯ 
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(๖) วิธีการดําเนินงาน   ดําเนินการเอง  จางเหมา 

 

(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน  1,0๐๐,๐๐๐  บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน   
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

1,000,000 
400,000 
350,000 
250,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

(๘) ความพรอมของโครงการ 

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

 ดําเนินการไดทันที ไดศึกษาความเหมาะสม และกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการไดแลว 

(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

 มีแตยังไมสมบูรณ 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 ®บุคลกรมีประสบการณ   ท้ังหมด � บางสวน � ไมมีประสบการณ 

 ®เครื่องมือดําเนินการ  มีความพรอมดําเนินการไดทันที 

     มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิม 

     ไมมี ตองจัดหาเพ่ิม 

 ®เทคนิคในการบริหารจัดการ � มีประสบการณสูง 

     มีประสบการณปานกลาง 

      ไมมีประสบการณ 

(8.4) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม  ไมตองทํารายงานการศึกษา 

                 ตองทํารายงานการศึกษา  
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(๙) วิธีการบริหารจัดการ หรือดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 

: ในการสรางความยั่งยืนใหกับโครงการนี้ ตองมีการตอยอดการฝกอบรมไปสูการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุก

หนวยงานในระดับท่ีสูงข้ึน มีการศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศเปนกิจกรรมเสริมสรางความยั่งยืนใน

ปงบประมาณตอไป 

 

(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด  : ในโครงการนี้จะตองจัดผูเขารับการพัฒนาเปนกลุมยอยตามระดับ

ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษจากพ้ืนฐานเดิมดวย นอกจากนี้กลุมผูบริหารหลายหนวยงานอาจมี

ปญหาในการเขารวมกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากภาระงานตาง ๆ 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําชี้แจง 

ป 2560 ป 2561  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลติ : ดานความมั่นคง 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม 
กิจกรรมหลัก พัฒนาภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัตงิานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทนุประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสาํนักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
 

  
 
 
 
1,000,000 

 
 

1,000,000 
1,000,000 

407,500 
 
 
 
 
 
 
 

407,500 
407,230 

 
80,000 

 
 
 
 

88,063 
239,167 

 
129,000 

 
30,875 
98,125 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
  ลําดับความสําคัญ 1.3 

ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
กิจกรรมหลัก : เพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 1,000,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด :  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ
การจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
กลยุทธ : สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายพิชิต บุญรอด   ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานจังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท 0-7751-1551 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : แตเดิมมานั้นการปฏิบัติงานของขาราชการถูกมองวาเปนงานท่ีมีความเชื่องชา ไมทันตอ
ระบบโลกท่ีเปลี่ยนไป อีกท้ังบุคลากรของสวนราชการมักถูกมองวาไมพรอมท่ีจะรองรับการใหบริการประชาชน
และการบริหารงาน จนกระท่ังเกิดการปฏิรูประบบราชการข้ึน จึงไดเกิดการนําเอาแนวคิดการบริหารภาครัฐ 
แนวใหม (New Public Management) มาใช เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึนท้ังตัวระบบและตัวบุคลากร
ของภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการพัฒนาบุคลากรภายใตแนวคิดขางตน จึงไดถือกําเนิดโครงการนี้
ข้ึนมา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐในการทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีไดตั้งไว 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : เพ่ือใหการปฏิบัติงานของขาราชการทันตอระบบโลกท่ีเปลี่ยนไป

พรอมท่ีจะรองรับการใหบริการประชาชนและการบริหารงานจึงไดมีการจัดทํากิจกรรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐข้ึนมา 

ความเรงดวน : มีความเรงดวนท่ีจะดําเนินกิจกรรมนี้เพ่ือใหการปฏิบัติงานของขาราชการทันมี

ประสิทธิภาพ  

 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ 
(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปเริ่มตนป 2561 สิ้นสุดป2562 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : สํานักงานจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ขาราชการทุกภาคสวนราชการในจังหวัดชุมพร 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ขาราชการทุกภาคสวนราชการในจังหวัดชุมพรและประชาชนทุกคนใน

จังหวัดชุมพร 
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(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดจํานวนขาราชการผานหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

(๔.๒) ผลผลิต  ขาราชการไดรับการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

(๔.3) ผลลัพธ ขาราชการนําองคความรูจากการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐไปใช

ในการปฏิบัติหนาท่ี 

(๔.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : เกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพในระบบราชการจังหวัดชุมพร 
เชิงลบ : ไมมี 

 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลง
ในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 
กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

 ต.ค.-ธ.ค. 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย-มิ.ย 
61 

ก.ค.-ก.ย. 61 

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ     
2. ประชุมเตรียมการจัดทําหลักสูตร     
3. จัดอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ 

    

4. สรุปประเมินโครงการ และนําเสนอรายงาน
โครงการฯ 

    

 
 

(๖) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง      จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน 1,000,000 บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 1,000,000  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
1,000,000 
187,800 
63,900 

135,200 
38,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแตอยู

ในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ............................. 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ......................... 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
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(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
: จัดทําเปนโครงการตอเนื่องในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําชี้แจง 

ป 2560 ป 2561  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลติ : ดานความมั่นคง 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม 
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัตงิานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทนุประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสาํนักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
 

  
 
 
 
1,000,000 
 
 
1,000,000 
1,000,000 
463,770 
 
 
 
 
 
 
463,770 
 
407,230 
80,000 
 
 
 
 
88,063 
239,167 
 
 
129,000 
30,875 
98,125 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
  ลําดับความสําคัญ 1.4 

ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
กิจกรรมหลัก :  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์   วงเงิน  1,000,000  บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ

การจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 

กลยุทธ : สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 

หนวยดําเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ผูรับผิดชอบ : ผูชวยศาสตราจารยเทียมพบ  กานเหลือง   ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย   
สถานท่ีติดตอ 17/1 ม.6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร     หมายเลขโทรศัพท  089 8110 871 

 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : การบริหารราชการของจังหวัดแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหจังหวัดสามารถ
บริหารงาน แกไขปญหา และพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ สรรพกําลัง และทรัพยากรใน
จังหวัด และการทํางานประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในสังคมอยางมีทิศทางและเปาหมายหลักรวมกัน 
รวมท้ังมีผูรับผิดชอบตอผลของงานในการบริหารการพัฒนา การปองกัน และการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
อยางชัดเจน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดจัดทําเกณฑในการประเมินจังหวัดแบบบูรณาการ

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนสําหรับการประเมินผลปฏิบัติราชการ

ของจังหวัด โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2548 จะประกอบไปดวย 4 มิติ 

ไดแก มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร ประกอบไปดวย ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน

การบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรจังหวัด และสัมฤทธิผลตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล มิติท่ี 2 มิติดาน

คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ และระดับความสําเร็จของ

การดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมิติ ท่ี 3 มิติดาน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประกอบไปดวย รอยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได และระดับ

ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของข้ันตอนการปฏิบัติราชการของจังหวัด  

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร ประกอบดวย รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน

การพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกรปงบประมาณ พ.ศ. 2548  ระดับความสําเร็จและคุณภาพของ

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546ไดกําหนด

ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพ่ือใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค ซ่ึง

ประกอบดวย การบริหารราชการท่ีมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการ

ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ   
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นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการบริหาร

จัดการองคกร โดยกําหนดใหมีตัวชี้วัดท่ี 17 คือระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามข้ันตอนการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนตัวชี้วัดเลือกในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยกรอบการประเมินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการนํากรอบดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมท้ังหลักเกณฑและแนวคิดของรางวัลคุณภาพแหงชาติ

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก Malcolm BaldrigeNational Quality Award (MBNQA) ศึกษา วิเคราะห

และเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนาเปนเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และนําเกณฑดังกลาวไปสงเสริมให

หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมีรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการไปใชในการยกระดับ และพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการดําเนินงานท่ีสอดรับกับกลยุทธในการสรางความเปนเลิศในระบบราชการ  

ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบราชการของแผนการบริหารราชการแผนดิน 

จากท่ีกลาวมาแลวนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร- 

เขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร  เปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินท่ีมุงวิจัยสรางองคความรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์  ซ่ึงมีเปาหมายใหเกิดการสงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวาโครงการนี้จะกอใหเกิดการ 

บูรณาการภารกิจ บุคลากร ความรู ภูมิปญญา การมีสวนรวม และการจัดการความรู เพ่ือนําไปสูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ  

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : ปญหาดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

ประสิทธิผลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในจังหวัดชุมพร โดยใชกรอบแนวคิดของรางวัลคุณภาพ 

MBNQA (หมวดการนําองคกรของผูวาราชการจังหวัด การวางแผนกลยุทธ การมุงเนนประชาชนผูรับบริการ 

การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดกระบวนการ และผลลัพธการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของจังหวัด) มีความแตกตางกันหรือไม ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ใหกับบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชุมพร 

ความเรงดวน : มีความจําเปนเรงดวน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิง  

บูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 

(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาเกณฑการประเมินประสิทธิผลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของกลุมจังหวัด  

ซ่ึงตามกรอบแนวคิดของรางวัลคุณภาพ MBNQA 

2. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของกลุมจังหวัดตามเกณฑ 
การประเมินประสิทธิผลการบริหารงานจังหวัดตามกรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพ MBNQA  

3. เพ่ือใหบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ สามารถนําองคความรูตางๆไปประยุกตใชในการพัฒนา
ศักยภาพรองรับการพัฒนาจังหวัดไดอยางเหมาะสม 
 
 



597 
 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม 

 
(2.3) ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 
(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1ปเริ่มตนป2561สิ้นสุดป2562 
(2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ท่ีทําการอําเภอ  องคการบริหารสวนจังหวัด โรงแรมในจังหวัดชุมพร  

และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร 
 
(3) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย : องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หนวยงานท่ีสนใจ 
(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : หนวยงานภาครัฐและเอกชน  

 
(4) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(4.1) เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด 

1. บุคลากรในหนวยงานของภาครัฐ และผูท่ีสนใจ เขารับบริการ จํานวน 100 คน 

2. ไดองคความรูท่ีเปนรูปธรรม  คูมือ “พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์” 

3. บุคลากรในหนวยงานของภาครัฐและผูท่ีสนใจ มีการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

(4.2) ผลผลิต 
1. บุคลากรในหนวยงานของภาครัฐและผูท่ีสนใจไดรับความรูดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แบบมุงผลสัมฤทธิ์  

2. บุคลากรในหนวยงานของรัฐและผูท่ีสนใจ สามารถชวยเหลือตัวเองดานสุขภาพได 

3. มีการจัดการความรูดานพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

(4.3) ผลลัพธ 
ผลลัพธโครงการ (Outcome)  
1. บุคลากรทราบถึงระบบสหสัมพันธและคา Path Coefficient ของปจจัยนําเขาทางการบริหาร  

ซ่ึงประกอบไปดวย การนําองคกรของผูวาราชการจังหวัด การวางแผนกลยุทธ การมุงเนนประชาชนผูรับบริการ 
การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธของ
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของจังหวัด  

2. บุคลากรท่ีเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

3. บุคลากรทราบระดับของปจจัยนําเขาทางการบริหารซ่ึงประกอบไปดวย การนําองคกรของ 
ผูวาราชการจังหวัด การวางแผนกลยุทธ การมุงเนนประชาชนผูรับบริการ การวัด วิเคราะหและการจัดการ
ความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธของการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของจังหวัด ในแตละจังหวัดของกลุมจังหวัดภาคใตตอนบน 

4. ไดขอเสนอเชิงบริหารเพ่ือใชในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการท้ังในระดับจังหวัดและ 
ระดับสวนราชการตอไป 



598 
 

(4.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : 
1. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
2. บุคลากรสามารถนําองคความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหาร

จัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐไดอยางเหมาะสม 
เชิงลบ : - 

 
(5) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลง
ในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค.60 ม.ค. – มี.ค. 61  เม.ย. – มิ.ย.61 ก.ค. – ก.ย.61 
1 จัดเวทีประชุมหนวยงานท่ี
เก่ียวของแลกเปลีย่นเรียนรูดวย
การผานการฝกอบรมและเวที
เสวนา 

 
 

 
 

  

2การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
จัดเวทีเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 
 

 
 

  

3จัดเวทีเพ่ือสรุปแนวทางการ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

   
 

 

4 การจัดการความรูการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ 

   
 

 
 

5 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
โครงการ 

    
 

 
(6) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง      จางเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ  จํานวน 1,000,000 บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 1,000,000  

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 

187,800 
63,900 

135,200 
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 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 38,000 
 
 

 
 
 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
 

(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.3) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ  ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

 
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
: มีการติดตามผลโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
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เปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจังหวัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ
การจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ  
 

(10) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ความม่ันคง 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม 
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
 
 
 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
 
 
(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

16,800 
 
 
 
 
 

171,000 
 
 
 
 
 

42,000 
 
 
 
 
 

12,000 
150,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวน 4 คน 420 บาท จํานวน 10 วัน 
 
 
 
 
 
จํานวน 3 คน 57 ชัว่โมงๆละ 600 บาท
(102,600 บาท), 1 คน 57 ชั่วโมงละ 
1,200 คน(68,400) 
 
 
 
จํานวน 3 ครั้ง * 4 คน * 3,500 บาท 
 
 
 
 
 
เชาหองประชุม 3 ครั้งๆ ละ 4,000 บาท 
จัดนิทรรศการ ฝกอบรม และกิจกรรม 3 
ครั้ง * 50,000 บาท 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 
 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
 
 
 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
 
 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
 
 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
 
 
 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 
  (12) วัสดุเครื่องแตงกาย 
  (13) วัสดุอาหาร 
  (14) วัสดุการเกษตร 
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
2.1 คาไฟฟา 
2.2 คาน้ําประปา 
2.3 คาบริการโทรศัพท 

 150,000 
 
 

285,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

39,200 
5,000 

 
 

50,000 
 

21,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 

  จัดทําเอกสารการฝกอบรม และทํา
กิจกรรม 3 ครั้ง *50,000 บาท 
 
  อาคารวาง 100 คน * 25 บาท * 2 ม้ือ 
* 19 วัน  , อาคารกลางวัน 100 คน * 
100 บาท * 19 วัน 
 
 
 
  กระดาษ 20 กลอง * 600 , กระดาษสี 
5 กลอง* 800 บาท,กระดาษบรูฟ2,000 
บาท ซอง 2,000 
น้ํามันเบนซิน ,น้ํามันดีเซล 
  แบตเตอรี่ 3,000 บาท, ถาน 500 บาท 
คาอุปกรณขยายเสียง 1,500 บาท 
 
แผนพับ 5,000* 10 บาท 
 
หมึกพิมพ 4,000,* 3 ชุด, แผน DVD 
2,000, External 3,000 * 2 ชุด, CD 
1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  12 เดือน * 2,000 บาท 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
2.4 คาบริการไปรษณีย 
2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
  (1.1) ครุภัณฑสํานักงาน 
         (ระบุรายการ) 
  (1.2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
         (ระบุรายการ) 

14,000 
 
 

1,000,000 

สงเอกสาร 200 ชิ้น * 35 บาท * 2 ครั้ง 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
  ลําดับความสําคัญ 2.1 

ช่ือโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนชุมพร 
กิจกรรมหลัก : เพ่ิมศักยภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมดวยเทคโนโลยี  
วงเงิน 24,000,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด :  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ
การจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
กลยุทธ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือขายความรวมมือแบบประชารัฐ 
หนวยดําเนินการ : ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ: พ.ต.อ. สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ตําแหนง  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท 0-7750-1039 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : เพ่ือปองกันจุดเสี่ยงแรงงานตางดาว ยาเสพติด อาชญากรรม และจราจร 
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : เพ่ือปองกันอาชญากรรมของประชาชนและนักทองเท่ียว และ
อํานวยการจราจร 

ความเรงดวน : มีความเรงดวนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ชาวชุมพร และนักทองเท่ียว  

 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ : ปองกันอาชญากรรมของประชาชนและนักทองเท่ียว และอํานวย

การจราจร 
(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปเริ่มตนป 2561 สิ้นสุดป2562 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : พ้ืนท่ี 18 จุด ในจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ประชาชนชาวชุมพรและนักทองเท่ียว 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนชาวชุมพรและนักทองเท่ียว 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด การลดอาชญากรรมเปรียบเทียบกอนและหลังการติดตั้งกลอง CCTV 
(๔.๒) ผลผลิต กลองวงจรปด CCTV ไดรับการติดตั้งจํานวน ๑๘ จุด 

(๔.3) ผลลัพธ ประชาชนชาวชุมพรและนักทองเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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(๔.4) ผลกระทบ  

เชิงบวก : ประชาชนชาวชุมพรและนักทองเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เชิงลบ : ไมมี 
 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลง

ในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 
 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย-มิ.ย 
61 

ก.ค.-ก.ย. 61 

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ     
2. ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV จํานวน 18 
จุด 

    

3. สรุปประเมินโครงการ และนําเสนอ
รายงานโครงการฯ 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง     จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ  จํานวน 24,000,000 บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน   

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

1,000,000 
500,000 
350,000 
150,000 

- 
- 

23,000,000 
- 
- 
- 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ   

อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
: มอบใหตํารวจภูธรจังหวัดชมุพรเปนผูดูแลท้ังหมด เม่ือเกิดการชํารุดก็ตองรีบดําเนินการซอมแซม 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําชี้แจง 

ป 2560 ป 2561  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลติ :  ดานความมั่นคง 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของคนชุมพร 
กิจกรรมหลัก เพ่ิมศักยภาพในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมดวยเทคโนโลย ี
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัตงิานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทนุประกันสังคม  
 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสาํนักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 

2.งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

  
 
 

24,000,000 
 
 
 

1,000,000 
1,000,000 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
100,000 

50,000 
200,000 

 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 

23,000,000 
23,000,000 

- 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
  ลําดับความสําคัญ 2.2 

ช่ือโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนชุมพร 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพในการชวยเหลืออุบัติเหตุทางถนนดวยรถยนตสําหรับผูบาดเจ็บติดภายใน 
จังหวัดชุมพร วงเงิน 1,288,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด :  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ
การจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
กลยุทธ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือขายความรวมมือแบบประชารัฐ 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ: นายแพทยจรัสพงษ สุขกรี ตําแหนง  สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท 0-7750-1039 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน และการกูภัยใหครอบคลุมและเขาถึงประชากรในทุก
พ้ืนท่ีนั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการดําเนินงานและบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินรวมกัน อันจะทําใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉิน และการ
กูภัยอยางท่ัวถึง รวดเร็ว เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไดรับความชวยเหลือและการรักษาพยาบาล 
ท่ีมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณมากข้ึน ตลอดจนประชาชนในทองถ่ินสามารถดูแล รักษาพยาบาลและ
การปฐมพยาบาลข้ันตน และกูภัย ณ จุดเกิดเหตุระหวางรอหนวยใหบริการแพทยฉุกเฉินไปรับซ่ึงเพ่ิมโอกาส
รอดชีวิต และลดการพิการจากการชวยเหลือโดยรูเทาไมถึงการณ สํานักงานสาธารณสุข งานการแพทยฉุกเฉิน 
ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาว จึงไดจัดทํากิจกรรมนี้ข้ึนมา 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : ตองการเพ่ิมโอกาสรอดชีวิต และลดการพิการของผูประสบ

อุบัติเหตุจากการชวยเหลือโดยรูเทาไมถึงการณ  
ความเรงดวน : มีความเรงดวนเพ่ือใหผูประสบอุบัติเหตุมีโอกาสรอดชีวิตและรอดพนจากความ

พิการ 

 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ: ปองกันอาชญากรรมของประชาชนและนักทองเท่ียว และอํานวย

การจราจร 
(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปเริ่มตนป 2561 สิ้นสุดป2562 
(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร และสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร 
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(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ผูประสบอุบัติเหตุทางถนนท่ีติดอยูภายใน 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูประสบอุบัติเหตุทุกคนท่ีตองการความชวยเหลือสํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดชุมพร และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย และเครื่องตัดถาง จํานวน 2 เครื่อง 
(๔.๒) ผลผลิตอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย และเครื่องตัดถาง จํานวน 2 เครื่อง 
(๔.3) ผลลัพธ ผูประสบอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรไดรับการชวยเหลือ 

(๔.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : ผูประสบอุบัติเหตุมีโอกาสรอดชีวิตและรอดพนจากความพิการ 
เชิงลบ : ไมมี 

 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย-มิ.ย 
61 

ก.ค.-ก.ย. 61 

1. รวบรวมขอมูลอุบัติการณติดภายในท้ัง
จังหวัดเสนอผูบริหาร 

    

2. จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร     
3. ดําเนินงานตามโครงการ     
4.สรุปผลการดําเนินการโครงการ     
5. สรุปผลเอกสารนําเสนอผูบริหาร     

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง     จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน 1,288,000 บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน   

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

1,288,000 
- 
288,000- 
1,000,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ   
อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแตอยูใน
ระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
 
(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 
(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ    ท้ังหมด    บางสวน   ไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
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(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
: มอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการโครงการ 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําชี้แจง 

ป 2560 ป 2561  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลติ :  ดานความมั่นคง 
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของคนชุมพร 
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการชวยเหลือ
อุบัติเหตุทางถนนดวยรถยนตสําหรับผูบาดเจ็บติด
ภายในจังหวัดชุมพร 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัตงิานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทนุประกันสังคม  
 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสาํนักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
 

  
 

1,288,000 
 
 
 
 
 
 
 
1,288,000 
 
1,288,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000,000 
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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
                                                                                           ลําดับความสําคัญ 3.1 

ช่ือโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดชุมพร เพ่ืออํานวยความเปนธรรมแกประชาชน  
วงเงิน  2,500,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด :  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการ
ความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
กลยุทธ : การพัฒนาระบบการอํานวยความเปนธรรมจังหวัด 
หนวยดําเนินการ :  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชุมพร  สํานักงานจังหวัดชุมพร  
ผูรับผิดชอบ :  นายสมจิตร เขียนดวง   ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชุมพร  ถนนไตรรัตน  ตําบลนาชะอัง  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  
หมายเลขโทรศัพท   077570355        โทรสาร  077570355 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ไดสงเสริมสนับสนุน 
และผลักดันใหสวนราชการเห็นความสําคัญของการพัฒนาขาราชการตามกรอบ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขาราชการพลเรือน ท่ีมุงเนนพัฒนาขาราชการ โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาขีด
ความสามารถ (Capability) เพ่ือใหขาราชการเปนผูปฏิบัติงานท่ีทรงความรู (Knowledge Worker) สามารถ
ปฏิบัติงานภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหนาท่ีอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ประกอบกับ
ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 96/2557 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ไดจัดตั้ง “ศูนยดํารงธรรม” ข้ึนในจังหวัด 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานของสวนราชการใน
จังหวัดใหสามารถบริการประชาชนไดอยางเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติ และประชาชน
ไดรับความพึงพอใจ โดยกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีกํากับดูแลและอํานวยการใหการบริหารงานของศูนยดํารง
ธรรมและการบริหารงานจังหวัดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยทํางาน 
ในลักษณะเชิงรุกมากกวาเชิงรับ โดยพิจารณาเห็นวา การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจะเปนอีกกลไกหนึ่ง 
ท่ีจะชวยใหนโยบายบานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของศูนยดํารงธรรมสามารถตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล 
ในการแกไขปญหาความเดือนรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัดชุมพร จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารภาครัฐในการอํานวยความเปนธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลการใหมีความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
 สภาพปญหา/ความตองการ : ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 96/2557 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 
ไดจัดตั้ง “ศูนยดํารงธรรม” ข้ึนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด
และการปฏิบัติงานของสวนราชการในจังหวัดใหสามารถบริการประชาชนไดอยางเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติ และประชาชนไดรับความพึงพอใจ ซ่ึงปจจุบันศูนยดํารงธรรมระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
ระดับทองท่ีและระดับทองถ่ิน ยังขาดความตอเนื่องและเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานดานการรองเรียน รองทุกข 
ในระดับพ้ืนท่ี สงผลใหการบูรณาการงานรวมกันระหวางหนวยงานเกิดความลาชา ดังนั้น เพ่ือพัฒนา “ศูนย
ดํารงธรรมจังหวัด” ใหเปนองคกรในการบริหารและแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนไดอยางมี



614 
 
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตรการปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและความม่ันคง ตลอดจนเพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล จึงได
จัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐในการอํานวยความเปนธรรมข้ึน 

ความเรงดวน : ปกติ 
 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรของจังหวัดเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความสามารถและมีแนวทางในการบูรณาการแกไขปญหา 

ความเดือดรอนของประชาชนใหสามารถยุติปญหาอยางเบ็ดเสร็จเห็นผลเปนรูปธรรมและประชาชนไดรับความ
พึงพอใจ 

3. เพ่ือใหบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สรางเครือขาย สั่งสมความรู ประสบการณการ
ทํางาน และนําไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

4. เพ่ือลดปญหาขอรองเรียน 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ........6 ...เดือนเริ่มตนป...๒๕๖๑... สิ้นสุดป.......๒๕๖๑ 
(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ :  พ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย:   หัวหนาสวนราชการเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูนําทองท่ี และผูนําทองถ่ิน 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :  ประชาชนผูไดรับความเดือดรอน/ผูรองเรียน รองทุกข 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด  รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการ 
(๔.2) ผลผลิต 

บุคลากรของจังหวัดมีความรูและศักยภาพในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  
(๔.3) ผลลัพธ 

ขอรองเรียน/รองทุกข ในจังหวัดมีอัตราลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีแลว 
(๔.4) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :- 
เชิงลบ   : - 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

 
กิจกรรมยอย 

 

ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 
- พัฒนาศักยภาพหัวหนาสวนราชการ 
- พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน          
รองทุกข 
- พัฒนาศักยภาพผูนําทองท่ีในการสราง
เครือขายการปฏิบัติงานรองเรียน รองทุกข 
- พัฒนาศักยภาพผูนําทองถ่ินในการสราง
เครือขายการปฏิบัติงานรองเรียน รองทุกข 

  / 
/ 

 
 
 
/ 
 
/ 

 

(๖) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง      จางเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน  2,500,000 บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 2,500,000  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
1,338,750 

- 
1,338,750 

- 
- 

1,161,250 
1,161,250 

- 
- 
- 

 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ     

อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว

   แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
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     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)   
     สํานักงานจังหวัดชุมพร 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 

๏เครื่องมือดําเนินการ มีพรอมดําเนินการไดทันที 
มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
     มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ 
     โครงการ :   - 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ความม่ันคง 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและ
อํานวยความเปนธรรมแกประชาชน 
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัด
ชุมพรเพ่ืออํานวยความเปนธรรมแกประชาชน 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,018,750 
 
 

200,000 
 
 
 
 

220,250 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 
  (12) วัสดุเครื่องแตงกาย 
  (13) วัสดุอาหาร 
  (14) วัสดุการเกษตร 
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
2.1 คาไฟฟา 
2.2 คาน้ําประปา 
2.3 คาบริการโทรศัพท 
2.4 คาบริการไปรษณีย 
2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

 598,750 
 
 
 

77,000 
385,250 
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ช่ือโครงการ :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน 

ลําดับความสําคัญ 3.2 
กิจกรรมหลัก : การอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอน วงเงิน 3,025,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด :  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการ
ความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
กลยุทธ : การพัฒนาระบบการอํานวยความเปนธรรมจังหวัด 
หนวยดําเนินการ :  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชุมพรสํานักงานจังหวัดชุมพร  
ผูรับผิดชอบ :  นายสมจิตร เขียนดวง   ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชุมพร  ถนนไตรรัตน  ตําบลนาชะอัง  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  
หมายเลขโทรศัพทโทร.   077570355        โทรสาร  077570355 

(๑) หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ท่ีมา : ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ไดสงเสริมสนับสนุน 

และผลักดันใหสวนราชการเห็นความสําคัญของการพัฒนาขาราชการตามกรอบ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขาราชการพลเรือน ท่ีมุงเนนพัฒนาขาราชการ โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาขีด
ความสามารถ (Capability) เพ่ือใหขาราชการเปนผูปฏิบัติงานท่ีทรงความรู (Knowledge Worker) สามารถ
ปฏิบัติงานภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหนาท่ีอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ประกอบกับ
ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 96/2557 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ไดจัดตั้ง “ศูนยดํารงธรรม” ข้ึนในจังหวัด 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานของสวนราชการใน
จังหวัดใหสามารถบริการประชาชนไดอยางเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติ และประชาชน
ไดรับความพึงพอใจ โดยกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีกํากับดูแลและอํานวยการใหการบริหารงานของศูนยดํารง
ธรรมและการบริหารงานจังหวัดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยทํางาน 
ในลักษณะเชิงรุกมากกวาเชิงรับ โดยพิจารณาเห็นวา การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจะเปนอีกกลไกหนึ่ง 
ท่ีจะชวยใหนโยบายบานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของศูนยดํารงธรรมสามารถตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล 
ในการแกไขปญหาความเดือนรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัดชุมพร จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารภาครัฐในการอํานวยความเปนธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลการใหมีความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
 สภาพปญหา / ความตองการ : ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 96/2557 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 
2557 ไดจัดตั้ง “ศูนยดํารงธรรม”  ข้ึนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานของสวนราชการในจังหวัดใหสามารถบริการประชาชนไดอยางเสมอภาค มี
คุณภาพ รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติ และประชาชนไดรับความพึงพอใจ ซ่ึงปจจุบันศูนยดํารงธรรมระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ ระดับทองท่ีและระดับทองถ่ิน ยังขาดความตอเนื่องและเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานดาน
การรองเรียน รองทุกข ในระดับพ้ืนท่ี สงผลใหการบูรณาการงานรวมกันระหวางหนวยงานเกิดความลาชา 
ดังนั้น เพ่ือพัฒนา “ศูนยดํารงธรรมจังหวัด” ใหเปนองคกรในการบริหารและแกไขปญหาความเดือนรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในประเด็น
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ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและความม่ันคง ตลอดจนเพ่ือตอบสนองตอ
นโยบายของรัฐบาล จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐในการอํานวยความเปนธรรมข้ึน 

ความเรงดวน : ปกติ 
 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
2. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความสามารถและมีแนวทางในการบูรณาการแกไขปญหา 

ความเดือดรอนของประชาชนใหสามารถยุติปญหาอยางเบ็ดเสร็จเห็นผลเปนรูปธรรมและประชาชนไดรับ 
ความพึงพอใจ 

3. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานระหวางพ้ืนท่ีใหมีความรวดเร็ว 
4. เพ่ือลดปญหาขอรองเรียน 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม    โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา     ดําเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป ๒๕๖๑ สิ้นสุดป ๒๕๖๑ 

(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชุมพร สํานักงานจังหวัดชุมพร 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย :  เจาหนาท่ีประจําศูนยดํารงธรรมระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนผูไดรับความเดือดรอน/ผูรองเรียน รองทุกข 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการ 
(๔.2) ผลผลิต 
    การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(๔.3) ผลลัพธ 
มีการบูรณาการรวมกันในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในพ้ืนท่ี 
(๔.4) ผลกระทบ  

เชิงบวก :- 
เชิงลบ   :- 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

 
กิจกรรมยอย 

 

ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 

- จัดซ้ือรถเคลื่อนท่ีเร็ว 4 ประตู จํานวน 
1 คัน 

- จางลูกจางวุฒิ ป.ตรี 9 คน  

- จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 

- จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง  

- จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ   

 

/ 

 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง        จางเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน  3,025,000 บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 2,500,000  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
1,620,000 

- 
1,620,000 

- 
- 

1,405,000 
1,405,000 

- 
- 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว

   แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)   
     สํานักงานจังหวัดชุมพร 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 

๏เครื่องมือดําเนินการ มีพรอมดําเนินการไดทันที 
มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
     มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 
 

 (9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ 
           โครงการ :   - 
 
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : - 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ความม่ันคง 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและ
อํานวยความเปนธรรมแกประชาชน 
กิจกรรมหลัก การอํานวยความเปนธรรมและแกไข
ปญหาความเดือดรอน 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,620,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวน 9 คนๆ ละ 15,000 บาท 
ระยะเวลา 12 เดิอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



624 
 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสํานักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 
  (12) วัสดุเครื่องแตงกาย 
  (13) วัสดุอาหาร 
  (14) วัสดุการเกษตร 
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนสง 
2.2 คาสาธารณูปโภค 
2.1 คาไฟฟา 
2.2 คาน้ําประปา 
2.3 คาบริการโทรศัพท 
2.4 คาบริการไปรษณีย 
2.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
2. งบลงทุน 
2.1 คาครุภัณฑ 
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 
  (1.1) ครุภัณฑสํานักงาน 
         (ระบุรายการ) 
  (1.2) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
         - รถเคลื่อนท่ีเร็ว 4 ประตู จํานวน 1 คัน 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
1,045,000 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ  

ของสํานักงบประมาณ) 

งบประมาณ คําช้ีแจง 
ป 2560 
(ถามี) 

ป 2561  

จังหวัด/กลุมจังหวัด........ชุมพร.........................    
  (1.3) ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
         (ระบุรายการ) 
- ชุดคอมพิวเตอร จํานวน 7 ชุด 
- เครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 ชุด 
- เครื่องบันทึกเสียง 
  (1.4) ครุภัณฑงานบานงานครัว 
         (ระบุรายการ) 
  (1.5) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.6) ครุภัณฑกอสราง 
         (ระบุรายการ) 
  (1.7) ครุภัณฑการเกษตร 
         (ระบุรายการ) 
  (1.8) ครุภัณฑการศึกษา 
         (ระบุรายการ) 
  (1.9) ครุภัณฑการแพทย 
         (ระบุรายการ) 
  (1.10) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
          (ระบรุายการ) 
  (1.11) ครภุัณฑโรงงาน 
          (ระบรุายการ) 
 (1.12) ครุภัณฑสํารวจ 
           (ระบุรายการ) 
(1.13) ครุภัณฑกีฬา 
           (ระบุรายการ)  
  (1.14) ครภุัณฑดนตร ี
          (ระบุรายการ) 
  (1.15) ครุภัณฑอาวุธ 
          (ระบุรายการ) 
  (1.16) ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
          (ระบุรายการ) 
  (1.17) ครุภัณฑเครื่องจักรกล 
          (ระบุรายการ) 
  (1.18) ครุภัณฑสนาม 
         (ระบุรายการ) 
 

  
 

175,000 
22,000 

3,000 
 
 

100,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

  ลําดับความสําคัญ 4 
ช่ือโครงการ : เพ่ิมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการทองเท่ียว One Stop Service 
กิจกรรมหลัก : เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามขามชาติ 

วงเงิน  3,320,000 บาท 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ
การจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
กลยุทธ  : เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามขามชาติ 
หนวยดําเนินการ : ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : พ.ต.อ. สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ตําแหนง  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท 0-7750-1039 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : เพ่ือจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติท่ีกระทบตอ
นักทองเท่ียวและงานอํานวยการความสะดวกในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : เพ่ือใหนักทองเท่ียวมีความเชื่อม่ันในการเดินทางมาทองเท่ียวจึง

ตองพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการการทองเท่ียว (OneStopService) ใหมีประสิทธิภาพ 
ความเรงดวน : มีความจําเปนเรงดวนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฯ ท่ีไดมาตรฐาน 

เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจากกลุมประเทศอาเซียนและนอกกลุมประเทศอาเซียนใหมีความปลอดภัยสูงสุด 
ตลอดจนไดรับการอํานวยความสะดวกในการรับการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 
(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือเปนศูนยปฏิบัติการปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ
ซ่ึงนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครอบคลุมทุกความตองการและมีประสิทธิภาพสูงมาใชใหเกิดประโยชนในดาน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียว 

(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม   โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปเริ่มตนป 1 ตุลาคม 2561  สิ้นสุดป 30 กันยายน 2562 

(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : นักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไป 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : นักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไป 

 
(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด : ประชาชนและนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจท่ีใชบริการรอยละ 80 
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(๔.๒) ผลผลิต : มีศูนยปฏิบัติการปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ อาชญากรรมท่ีกระทบตอ

นักทองเท่ียว จํานวน 5 ศูนย  
(๔.3) ผลลัพธ : มีศูนยปฏิบัติการฯ ท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและชวยใหผูบังคับบัญชาสามารถ

ตัดสินใจ สั่งการ รวมท้ังสามารถบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ประชาชนมีความเชื่อม่ันในระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ผลกระทบ : 
เชิงบวก : นักทองเท่ียวและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน 
เชิงลบ :  ไมระบ ุ

 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลง
ในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย-มิ.ย 
61 

ก.ค.-ก.ย. 61 

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ     
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือสื่อสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประจําศูนยปฏิบัติการฯ 

    

3. สรุปประเมินโครงการ และนําเสนอ
รายงานโครงการฯ 

    

 

(6) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง จางเหมา 

 
๗) วงเงินของโครงการ  จํานวน 3,320,000 บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 3,320,000  

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

2,449,620 
1,917,800 

- 
480,000 
51,820 

870,380 
870,380 

- 
- 
- 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันที หมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

 อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 

อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแตอยู
ในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
มีและสมบูรณ(ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
บุคลากรมีประสบการณ บุคลากรมีประสบการณ   ท้ังหมด บางสวน  ไมมีประสบการณ 
เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอม ดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

เทคนิคการบริหารจัดการ  
มีประสบการณสูง   
มีประสบการณปานกลาง 

(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(8.๖) ผลตอบแทน 
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

 
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 

1. มีการซอมบํารุงตามรอบเวลาการใชงาน 
2. ฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหมีความรูความชํานาญ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 

(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมระบ ุ
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 
ป 2560 ป 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลติ :  ดานความมั่นคง 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมและภัยคุกคามขามชาต ิ

กิจกรรมหลัก เพ่ิมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการ
ทองเท่ียว One Stop Service 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัตงิานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสาํนักงาน 
  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 
 
1.1.4 คาสาธารณูปโภค 

2.งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

  
 

3,320,000 
 
 
 
 

2,449,620 
2,449,620 
1,917,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

480,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51,820 
870,380 
870,380 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด  (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 5.1 
ช่ือโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมือง 
ช่ือกิจกรรมหลัก  : การจัดระเบียบหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน วงเงิน๒๐๐,๐๐๐บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการ
ความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐฯ 
กลยุทธ :  พัฒนาระบบควบคุมแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยดําเนินการ : กก.ตชด.๔๑ โดย รอย ตชด.๔๑๔ อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ ตําแหนง  ผบ.รอย ตชด.๔๑๔ 
สถานท่ีติดตอ กองรอย ตชด.๔๑๔  หมายเลขโทรศัพท  ๐-๗๗๖๑๓๐๓๕ 

(๑) หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ท่ีมา : ตามท่ี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติเม่ือ ๑๒ ก.ย.๒๕๕๗ โดยมีนโยบายท่ีสําคัญจํานวน ๑๑ ดาน โดยในหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายท่ี ๒ 
เ ก่ียว กับการรั กษาความ ม่ันคงของรั ฐและการต า งประเทศ (ด านการบริหารจัดการชายแดน) 
นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) ในสวนท่ี ๒ 
นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ัวไป ขอ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขาม
พรมแดน 

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๑ ไดตระหนักถึงผลกระทบและปญหาดังกลาว จึงไดจัดให
มีการฝกอบรมประชาชนเพ่ือจัดระเบียบหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน และสนับสนุนภารกิจของตํารวจ
ตระเวนชายแดนในรูปแบบอาสาสมัครตํารวจตระเวนชายแดน (อส.ตชด.) เพ่ือปฏิบัติภารกิจการเฝาระวังและ
รักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีชายแดนตลอดจนการปองกันอาชญากรรมในพ้ืนท่ีชายแดน  

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา/ความตองการ : เนื่องจากในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรในพ้ืนท่ี อ.ทาแซะ จังหวัดชุมพร มี
แนวชายแดนติดตอกับประเทศเมียนมาร เพ่ือเปนการปองกันภัยหากมีการรุกล้ําอธิปไตยของทหารตางชาติ จึง
ไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

ความเรงดวน : ตองเรงดําเนินการ 
 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  

๑) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจตระเวนชายแดนและ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางตํารวจตระเวนชายแดนกับประชาชน ในการรวมกันแกไขปญหาการปฏิบัติ
ภารกิจเฝาระวังและรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีชายแดน 

๒) เพ่ือเพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมกันวางแผน ตรวจสอบและรวม
ประเมินผลในดานการปองกันรักษาทรัพยสินในหมูบานชุมชนของตนเองรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจตระเวน
ชายแดน 

๓) เพ่ือเปนองคกรภาคประชาชนมีความเขมแข็งและเปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีสําคัญในการเฝา
ระวังและรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีชายแดน 



631 
 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ๑ป เริ่มตนป ๒๕๖๑  สิน้สุดป๒๕๖๑  (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ) 

(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ  
๑) บานรานตัดผม ต.สองพ่ีนอง อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
๒) บานดวงดี ต.สองพ่ีนอง อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
๓) บานหวยใหญ  ต.สองพ่ีนอง อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
๔) บานหวยทรายขาว ต.สองพ่ีนอง อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
๕) บานสันตินิมิต ต.รับรอ อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
๖) บานสตง-ทาสําราญ ต.รับรอ อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
๗) บานสันกําแพง ต.รับรอ อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
๘) บานบางเกตุ ต.รับรอ อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
๙) บานพันวาล ๔ ต.รับรอ อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
๑๐) บานธรรมเจริญ ต.หงษเจริญ อ.ทาแซะ จว.ชุมพร 
 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีชายแดนดาน อ.ทาแซะ จังหวัดชุมพร 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : รฐัเปนผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) ตัวช้ีวัด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
(๔.๒) ผลผลิต ประชาชนท้ัง ๑๐ หมูบาน สามารถชวยตนเองไดเม่ือมีสถานการณตามแนวชายแดน  

และสามารถเปนผูชวยเจาหนาท่ีของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๔.๓) ผลลัพธ   

๑. ประชาชนในชุมชนมีความตื่นตัวในการเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน 
๒. สามารถสงเสริมความเขมแข็งใหเกิดข้ึนในชุมชนและดําเนินการรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี

ชายแดนได 
๓. ชุมชนมีเครือขายการทํางานดานการเฝาระวังและรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีชายแดนท่ี

ประสานสอดคลองและเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง 
๔. ประชาชนในชุมชนมีวิถีชีวติความเปนอยูท่ีดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(๔.๔) ผลกระทบ  
เชิงบวก : ไมมี 
เชิงลบ : ไมมี 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 

 

กิจกรรมท่ีสําคัญ 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ก.ย.- ธ.ค.๖๐ ม.ค.-มี.ค.๖๑ เม.ย.-มิ.ย.๖๑ ก.ค.-ก.ย.๖๑ 
๑.  สํารวจบุคคล/ผูนําหมูบาน/ชุมชน ใน
พ้ืนท่ีชายแดน ท่ีสมัครใจท่ีจะเปน
อาสาสมัครตํารวจตระเวนชายแดน 

    

๒.  จัดทําโครงการฝกอบรมและ 
ดําเนินการฝกอบรม โครงการอาสาสมัคร
ตํารวจตระเวนชายแดน โดยกําหนดใหมี
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

    

๓.  จัดอาสาสมัครตํารวจตระเวนชายแดน
ท่ีผานการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ออกเปนชุดปฏิบัติการ เพ่ือ
ปฏิบัติงานรวมกับตํารวจตระเวนชายแดน
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีในการตั้งจุดตรวจ/จุด
สกัด และลาดตระเวนเฝาระวังและรักษา
ความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีชายแดน 
รวมกัน 

    

๔.  จัดใหมีเครือขายอาสาสมัครตํารวจ
ตระเวนชายแดน ตลอดจนมีการประชุม
หารือเพ่ือรวมแกไขปญหาเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง     จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการ     จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ๒๐๐,๐๐๐  

 
งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
110,000 

9,600 
70,400 
30,000 

- 
90,000 
90,000 

- 
- 
- 

 

 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

 อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว

   แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)....รอย ตชด.๔๑๔..... 
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  
ไมมี 

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 

๏เครื่องมือดําเนินการ มีพรอมดําเนินการไดทันที 
มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
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(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ  
๑. ใหมีเครือขายอาสาสมัครตํารวจตระเวนชายแดน ตลอดจนมีการประชุมหารือเพ่ือรวมแกไขปญหา

เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน 
๒. ดําเนินการสรางวิทยากรอาสาสมัครตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือใหความรูแกผูปฏิบัติและเยาวชน

ประชาชนท่ัวไป 
๓. ใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูอยางตอเนื่องแกอาสาสมัครตํารวจตระเวนชายแดน 

 
(๑๐) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป ๒๕๖๐
(ถามี) 

ป  ๒๕๖๑  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลิต : ดานความม่ันคง 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมือง 
กิจกรรมหลัก จัดระเบียบหมูบาน/ชุมชนตามแนว
ชายแดน 
๑. งบดําเนินงาน 
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
๑.๑.๑ คาตอบแทน 
(๒) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
 
 
๑.๑.๒ คาใชสอย 
   (1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๑.๓  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 ๙,๖๐๐ 
 
 
 

 
 ๗๐,๔๐๐ 

 
 
 
 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวน๔คนๆละ๒ชั่วโมงๆละ๑,๒๐๐บาท 
(วิทยากรภาคเอกชน) 
 
 
 
- คาอาหาร/เครื่องดื่มจํานวน๑ม้ือๆละ 
๘๐ บาทจํานวน๑๑๐คนเปนเงิน 
๕๒,๘๐๐ (ผูเขารวมการอบรมจํานวน๑๐๐
คน,เจาหนาท่ีของ กก.ตชด.๔๑ จํานวน ๑๐
คน) 
- คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน๑๐๐ชุดๆละ๑๕๐บาทเปนเงิน
๑๕,๐๐๐บาท 
-คาใชจายอ่ืนๆจํานวน๒,๖๐๐บาท 
 
 
สําหรับใชในการปฏิบัติภารกิจรักษาความ
สงบเรียบรอยหมูบานตามแนวชายแดนและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
โครงการ 
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งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําช้ีแจง 

ป ๒๕๕๙
(ถามี) 

ป  ๒๕๖๐  

 
๒. งบลงทุน 
๒.๑ คาครุภัณฑ 
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท 
      (๑.1) ครุภัณฑสนาม 
             ๑.เสื้อสะทอนแสง๑๒ ตัวๆ ละ๔๐๐ 
บาท เปนเงิน  ๔,๘๐๐  บาท 

             ๒. กระบอกไฟกระพริบ ๑๒ อัน ๆ ละ 
๒๘๕  บาท เปนเงิน   ๓,๔๒๐  บาท 

             ๓. กรวยยาง ๑๒ อัน ๆละ ๒๓๐  บาท  
เปนเงิน   ๒,๗๖๐  บาท 

             ๔. ไฟฉาย ๑๒กระบอก ๆละ ๓๕๐ บาท 

เปนเงิน  ๔,๒๐๐  บาท 

            ๕.ปายหยุดตรวจ๒อันๆละ ๗,๔๑๐ บาท         
เปนเงิน  ๑๔,๘๒๐ บาท 

รวม    ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 
(๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทข้ึนไป 
 

  
 
 
 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
คาอุปกรณสําหรับชุดปฏิบัติการ  
จํานวน  ๓ ชุด ในการตั้งจุดตรวจ/จุด
สกัดและ ลาดตระเวนตามหมูบาน
เปาหมายตามแนวชายแดน  ใช
งบประมาณ ชุดๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
รวมท้ังสิ้น  ๙๐,๐๐๐  บาท   
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัดชุมพร (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 5.2 
โครงการ: เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมือง 

กิจกรรมหลัก  : โครงการฝกอบรม ชรบ.เพ่ือรักษาความปลอดภัยหมูบาน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

วงเงิน   500,000 บาท 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ

การจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 

กลยุทธ : พัฒนาระบบควบคุมแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอปะทิว  

ผูรับผิดชอบ:  นายธนนท   พรรพีภาส ตําแหนง  นายอําเภอปะทิว สถานท่ีติดตอ ท่ีทําการปกครอง 

อําเภอปะทิว 

 

(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติเขามาบริหารราชการแผนดิน พบวา กํานัน 

ผูใหญบาน ชรบ. นลฯ มีบทบาทและหนาท่ีสําคัญในการรักษาความสงบเรียบรอยในดานตางๆ ไมวาจะเปนการ

จัดระเบียบสังคม การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย การปองกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ฯ เพ่ือนําพาประเทศชาติใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย เกิดการสมานฉันท สรางความสันติสุข 

และนําคืนความสุขใหกับประชาชนคนไทยโดยเร็ว จึงมีความจําเปนท่ีตอง กํานัน ผูใหญบาน ชรบ. ฯลฯ มีความ

พรอมท่ีจะเขามาชวยเหลือราชการในการรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีชุมชน หมูบานของตนเองและ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย                              

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ : การดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบานจะตองมี

ประชาชนท่ีมีจิตอาสาเขามาดูแลความปลอดภัยใหกับประชาชนในหมูบาน 
ความเรงดวน : ตองดําเนินการฝกอบรมชรบ.อยางเรงดวนเพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในหมูบาน 
 

(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดป 30 กันยายน 2560 

(2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
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(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย : ประชาชนท่ีมีจิตอาสาท้ัง ๗ ตําบลของอําเภอปะทิว 
(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :  ไมมี 

 
(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด ดําเนินการฝกอบรม ชรบ.ท้ัง ๗ ตําบลเพ่ือดูแลความปลอดภัยของหมูบาน 

(4.2) ผลผลิตชรบ.มีความรูความสามารถในการดูแลความปลอดภัยหมูบาน (4.3) ผลลัพธ ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(4.4) ผลกระทบ 
เชิงบวก : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เชิงลบ : ไมมี 
 

(5) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ีสําคัญ ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ก.ย.-ธ.ค.59 ม.ค. – มี.ค. 60 เม.ย.– มิ.ย. 60 ก.ค.-ก.ย. 60 

 
ฝกอบรม ชรบ.เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน 
 
 

   
 

 

 

(6) วิธีดําเนินงาน       ดําเนินการเอง        จางเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ    จํานวน  500,000  บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 5๐๐,๐๐๐  

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

5๐๐,๐๐๐ 
50,000 

200,000 
250,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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(8) ความพรอมของโครงการ   

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

    ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 

        อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี  หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม

กฎหมาย 

        อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

    มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ฝายความม่ันคง 

         มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)  

         ไมมี 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

    บุคลากรมีประสบการณ         ท้ังหมด      บางสวน  ไมมีประสบการณ 

    เครื่องมือดําเนินการ       มีพรอมดําเนินการไดทันที 

           มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 

           ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

    เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 

           มีประสบการณปานกลาง 

           ไมมีประสบการณ 

(8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

      ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

      อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

   ไมตองทํารายงานการศึกษา 

      ตองทํารายงานการศึกษา 

 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ

โครงการ : ฝายความม่ันคง อ.ปะทิว จะดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ชรบ.   

 

(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 

ป 2560 ป 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ผลผลติ :  ดานความมั่นคง 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมือง 

กิจกรรมหลัก ฝกอบรม ชรบ.เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยหมูบาน 

 

1. งบดําเนินงาน 

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

1.1.1 คาตอบแทน 

  (1) เงินตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 

  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัตงิานใหราชการ 

  (3) คาเชาบาน 

  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน 

  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 

  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 

  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

1.1.2  คาใชสอย 

  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 

  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 

  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 

  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 

  (5) คาเชาทรัพยสิน 

  (6) คาจางเหมาบริการ 

  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

  (8) คารับรองและพิธีการ 

  (9) เงินสมทบทนุประกันสังคม  

1.1.3  คาวัสดุ 

  (1) วัสดุสาํนักงาน 

  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

  (3) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ

  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 

  

 

 

 

 

 

 

500,000 

 

500,000 

500,000 

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,000 
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  (6) วัสดุกอสราง 

  (7) วัสดุงานบานงานครัว 

  (8) วัสดุเวชภัณฑ 

  (9) วัสดุสนามและการฝก 

  (10) วัสดุการศึกษา 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัดชุมพร (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 5.3 

ช่ือโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมือง 
ช่ือกิจกรรมหลัก  : เพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.ปะทิว จ.ชุมพร  
วงเงิน 300,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ
การจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
กลยุทธ : พัฒนาระบบควบคุมแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยดําเนินการ : ท่ีทําการปกครองอําเภอปะทิว  
ผูรับผิดชอบ : นายธนนท   พรรพีภาส ตําแหนง  นายอําเภอปะทิว สถานท่ีติดตอ  ท่ีทําการปกครอง 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติเขามาบริหารราชการแผนดิน พบวา กํานัน 

ผูใหญบาน ชรบ.นลฯ มีบทบาทและหนาท่ีสําคัญในการรักษาความสงบเรียบรอยในดานตางๆ ไมวาจะเปนการ

จัดระเบียบสังคม การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย การปองกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ฯ เพ่ือนําพาประเทศชาติใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย เกิดการสมานฉันท สรางความสันติสุข 

และนําคืนความสุขใหกับประชาชนคนไทยโดยเร็ว จึงมีความจําเปนพัฒนากองอาสารักษาดินแดนใหมีความ

พรอมท่ีจะเขามาชวยเหลือราชการในการรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีชุมชน หมูบานของตนเองและ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย                              

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา/ความตองการ : การดูแลความสงบเรียบรอยของประชาชนและการชวยเหลือ

ประชาชนเปนหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีจะตองปฏิบัติตามพรบ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.

๒๔๖๗ ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบกฎหมาย จึงตองมีการดําเนิน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

ความเรงดวน : ตองดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอยางเรงดวน
เพ่ือชวยเหลือดูแลความสงบเรียบรอย 

 

(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการ

ปฏิบัติงาน 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1  ป  เริ่มตนป 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดป 30 กันยายน 2560 
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(2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย : สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอําเภอปะทิว 

(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :  ไมมี 

 

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสามารถปฏิบัติหนาท่ีถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

(4.2) ผลผลิต สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสามารถชวยเหลือประชาชนในการดูแลความสงบ

เรียบรอยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4.3) ผลลัพธ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(4.4) ผลกระทบ 

 เชิงบวก : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 เชิงลบ : ไมมี 

 

(5) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ีสําคัญ ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ก.ย.-ธ.ค.59 ม.ค. – มี.ค. 60 เม.ย.– มิ.ย. 60 ก.ค.-ก.ย. 60 

 
เพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนอ.ปะทิว 
 
 

   
 

 

 

(6) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง   จางเหมา 

 

(7) วงเงินของโครงการ    จาํนวน  300,000บาท 

 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 3๐๐,๐๐๐  

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสด ุ

3๐๐,๐๐๐ 
30,000 

120,000 
150,000 
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 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

(8) ความพรอมของโครงการ   

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

   ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 

        อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี  หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม

กฎหมาย 

        อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ฝายความม่ันคง 

         มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) .......................... 

         ไมมี 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

    บุคลากรมีประสบการณ         ท้ังหมด    บางสวน  ไมมีประสบการณ 

    เครื่องมือดําเนินการ       มีพรอมดําเนินการไดทันที 

           มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 

           ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 

 

    เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 

           มีประสบการณปานกลาง 

           ไมมีประสบการณ 

(8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

      ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

      อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
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(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

   ไมตองทํารายงานการศึกษา 

     ตองทํารายงานการศึกษา 

(8.6) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

      ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

      อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

   คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.7) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

   ไมตองทํารายงานการศึกษา 

      ตองทํารายงานการศึกษา 

 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ

โครงการ : ฝายความม่ันคง อ.ปะทิว จะดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน อ.ปะทิว   

 

(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 
งบรายจาย – รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
งบประมาณ คําชี้แจง 

ป 2560 ป 2561  
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลติ :  ดานความมั่นคง 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมือง 
กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัครรักษา
ดินแดน อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร 
 
1. งบดําเนินงาน 
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.1.1 คาตอบแทน 
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
  (2) คาตอบแทนผูปฏิบัตงิานใหราชการ 
  (3) คาเชาบาน 
  (4) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (5) เงินตอบแทนตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน 
  (6) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ 
  (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝกอบรม) 
  (8) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
1.1.2  คาใชสอย 
  (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
  (2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
  (3) คาซอมแซมครุภัณฑ 
  (4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
  (5) คาเชาทรัพยสิน 
  (6) คาจางเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
  (8) คารับรองและพิธีการ 
  (9) เงินสมทบทนุประกันสังคม  
 
1.1.3  คาวัสดุ 
  (1) วัสดุสาํนักงาน 

  
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 

300,000 
300,000 
150,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 

21,600 
 
 
 
 
 
 
 
 

43,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คาจางเหมาจัดทาํเอกสาร จํานวน 100 
เลม ๆ 80 บาท   เปนเงิน 8,000.- บาท     
- คาจางเหมาจัดทาํเสื้อทีมวิทยากรแกนนํา 
จํานวน 60 ตัว ๆละ 350 บาท  เปนเงิน 
21,000.- บาท 
- คาจางเหมาจัดทาํเกียรติบัตร จํานวน 60 
ใบ ๆ ละ 10.- บาท เปนเงนิ 600.- บาท 
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  (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  (3) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
  (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร 
  (6) วัสดุกอสราง 
  (7) วัสดุงานบานงานครัว 
  (8) วัสดุเวชภัณฑ 
  (9) วัสดุสนามและการฝก 
  (10) วัสดุการศึกษา 

 
 

70,000 
20,000 

 
20,000 

 
 

30,000 
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แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
  ลําดับความสําคัญ... 

 
ช่ือโครงการ : โครงการคาใชจายเพ่ือการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
วงเงิน 9,000,000 บาท 
หนวยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ : นายพิชิต บุญรอด   ตําแหนง : หัวหนาสํานักงานจังหวัดชุมพร 
หนวยดําเนินงาน  สํานักงานจังหวัดชุมพร 
ผูรับผิดชอบ นางสาวจีรประภา สาระประจวบ ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัด 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานจังหวัดชุมพร  หมายเลขโทรศัพท ๐-๗๗๕๑-๑๕๕๑ 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด หรืออ่ืน ๆ)  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) มาตรา ๓/๑ กําหนดใหการปฏิบัติ

หนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึง ความรับผิดชอบ

ของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลขาวสาร การตรวจสอบและการประเมินผล

และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดหลักเกณฑ

แ ล ะ ว ิธ ีก า ร ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร เ พื ่อ ใ ห เ ก ิด ก า ร บ ร ิห า ร ก ิจ ก า ร บ า น เ ม ือ ง ที ่ด ี สํ า ห ร ับ 

สวนราชการถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ รัฐบาลไดกําหนดใหทุกจังหวัดมีระบบการบริหารงานจังหวัด

แบบบูณาการ (Chief  Executive Officer : CEO) โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนเจาภาพหลัก เพ่ือทําหนาท่ี

บูรณาการความรวมมือ และทรัพยากรจากทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการจังหวัดและ 

การพัฒนาจังหวัดสนองตอบทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเปนไปตามหลักการท่ีกําหนด 

รวมท้ัง ผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความรวมมือกันทุกภาคสวน 
ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ)  

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของจังหวัดท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการแกไขปญหาความ
เดือนรอนของประชาชน 

(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ: 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ  ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัดและประเทศ 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการจังหวัดแบบบูรณาการใหบรรลุเปาหมายของ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวง และกรม 

3. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(2.2) สถานภาพโครงการ  โครงการเดิม  โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ   พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

(๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปเริ่มตนป 2561 สิ้นสุดป2562 
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(๒.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ :(ระบุพ้ืนท่ีดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตน) จังหวัด
ชุมพร 

(๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ขาราชการและประชาชนภายในจังหวัดชุมพร 

(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : กลุมประชาชน/ภาคเอกชน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ 

(๔) เปาหมายผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด แผนพัฒนาจังหวัดท่ีมีคณุภาพ 1 แผน 

(๔.๒) ผลผลิต แผนพัฒนาจังหวัดท่ีมีคุณภาพ 1 แผน 

(๔.3) ผลลัพธ โครงการท่ีเสนอขอรับงบประมาณภายใตแผนพัฒนาจังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

(๔.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เชิงลบ : ไมมี 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  

ลงในชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 
 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 60 ม.ค.-มี.ค. 61 เม.ย-มิ.ย 61 ก.ค.-ก.ย. 61 

1. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

    

2. ประชุมรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

    

3. ติดตามและประเมนิผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาํป 

    

4. พัฒนาขีดสรรถนะระบบการบริหารงานของ
จังหวัด 

    

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

    

6. ดําเนนิการตามนโนบายรัฐบาลและแกไข
ปญหาความตองการเรงดวนของประชาชนใน
พื้นที ่

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง   จางเหมา 
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(๗) วงเงินของโครงการจํานวน 9,000,000 บาท 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 9,000,000  
 

งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑ 
 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,000,000 

 

 
(8) ความพรอมของโครงการ 

(8.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนินการไดทันทีหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

   อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
อยูในระหวางเตรียมการหมายถึงไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลวแต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ 
     อนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ............................. 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ......................... 
ไมมี 

(8.๓) ความพรอมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
๏บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวนไมมีประสบการณ 
๏เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 

๏เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
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(8.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : โอนทรัพยสนิใหหนวยงานเจาของโครงการ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด : การรวมกันผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัต ิ
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

งบรายจาย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

งบประมาณ คําชี้แจง 
ป 2560 ป 2561  

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ผลผลติ :  ..........ไมตองระบุ.............. 
กิจกรรมหลัก :  คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ 
 
๓. งบเงินอุดหนุน 
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป 
๑)  เงินอุดหนุนทั่วไป................................................ 
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๑)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.......................................... 
๔.งบรายจายอ่ืน 
๔.๑ คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
   
 

  
 
 
9,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
9,000,000 
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