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บทสรุปแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(ฉบับนักบริหาร) 

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

 ดวยสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 

อางทอง)ไดจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป พ.ศ. 2553 - 2556 และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนประจําปงบประมาณ 2553 โดยการวิเคราะหศักยภาพและ

ตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมภาคกลางตอนบน 2 ซึ่งมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาภาคกลางและแผนพัฒนา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตามมติ

คณะรัฐมนตรี โดยยึดวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดที่วา “แหลงผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินคา 

พัฒนาการทองเที่ยว และสังคมนาอยู” ซึ่งมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร   1. เปนฐานการผลิต
อาหารและสนับสนุนการพลังงานของประเทศ 2. รักษามรดกประวัติศาสตร  วัฒนธรรมและสราง

ความสมดุลหลากหลายทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ 3. เปนแหลงน้ําตนทุนเพื่อการพัฒนาภาค

กลางตอนบนและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับประเด็นยุทธศาสตรรวม          5 ประเด็น ไดแก 

1. การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภัย 2. เช่ือมโยงการกระจายสินคาทางบกและทางน้ํา 3. 

บริหารจัดการ การทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ        

5. การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไดมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของนัก

ธุรกิจ นักลงทุน และภาคเอกชนในกลุมจังหวัดระยะ 4 ป พ.ศ.2553 - 2556 รวม 20 โครงการ 

งบประมาณ 1,447,770,000 บาท แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1. การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภัย จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 

176,200,000 บาท ไดแก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน 

โครงการขยายชองทางการตลาดสินคาอาหารปลอดภัย และโครงการการบริหารจัดการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

 2. เช่ือมโยงการกระจายสินคาทางบกและทางน้ํา จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 

428,600,000 บาท ไดแก โครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทําแผนปฏิบัติการ Logistics 
กลุมจังหวัดฯ  โครงการพัฒนาความรูการบริหารจัดการขนสงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

ภาคอุตสาหกรรมและSMEs  โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมทางน้ํา ขุดลอกแมน้ําเจาพระยา 
โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกดานเหนือ - ตะวันออก ขยายชองจราจรสาย 309 และ

โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมดานเหนือ - ตะวันออกขยายชองทางจราจรสายแยกทางหลวง

หมายเลข 311(ทาวุง) และทางหลวงหมายเลข 32  
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 3. บริหารจัดการ การทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ    

212,600,000 บาท ไดแก โครงการสงเสริมดานการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกกลุมจังหวัด 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัด โครงการเพิ่มศักยภาพหมูบานทองเท่ียว

เปาหมายกลุมจังหวัด โครงการจัดทําปายบอกเสนทางทองเที่ยวกลุมจังหวัด และโครงการ

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด และโครงการกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

 4. เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ      

506,020,000 บาท ไดแก โครงการเฝาระวังและเตือนภัยจากน้ํา  โครงการจัดหา/พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
รองรับการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ  และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรในบริหาร

จัดการน้ํา 

 5. การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 โครงการ 

งบประมาณ 124,000,000 บาท  ไดแก โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 2  โครงการปองกันและแกไขปญหาลุมน้ําเจาพระยา โครงการศึกษาและจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานพลังงานทดแทนของกลุมจังหวัด  และโครงการสงเสริมการใชพลังงาน

ทดแทน 
 

     จากแผนพัฒนากลุมจังหวัดแปลงไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 184,400,000 บาท  แยกเปน 
 1. ผลผลิตดานเศรษฐกิจ   จํานวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร 11 โครงการ  

งบประมาณ 120,400,000 บาท คิดเปนรอยละ 65.29 ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
   การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภัย  จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 

47,800,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.06 
   เช่ือมโยงการกระจายสินคาทางบกและทางน้ํา จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 

28,600,000 บาท คิดเปนรอยละ 15.48 
   บริหารจัดการการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 5 โครงการ 

งบประมาณ 44,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.82 
 2. ผลผลิตดานสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 1 ประเด็นยุทธศาสตร 1 โครงการ 

งบประมาณ 15,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.13 ตามประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 
   เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ จํานวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 15,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.13 
 3. ผลผลิตดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จาํนวน 2 ประเดน็ยุทธศาสตร 3 โครงการ 

งบประมาณ 49,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.58 
   เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ จํานวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 24,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.02 
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   บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 25,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.56 
 

 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ขอเสนอคําของบประมาณประจําป 2553 จํานวน 15 

โครงการ งบประมาณ 184,400,000 บาท (แยกเปนงบดําเนินงาน 100,360,000 บาท (54.43%) 

งบลงทุน 70,040,000 บาท (37.98%) และงบรายจายอื่นๆ 14,000,000 บาท (7.59%)) ใน

ดานงบบริหารจัดการจังหวัด 1 โครงการ งบ 13.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.05 และดานงบ

รายจายสําหรับโครงการ ตามแผน 14 โครงการ งบ 171.4 ลานบาท คดิเปนรอยละ 92.95 เพ่ือ

กระตุนเศรษฐกิจและแกไขปญหาการวางงานของแรงงานในกลุมจังหวัด  เพ่ือกอใหเกิดการจาง

งาน รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุมจังหวัดเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

เชิงยุทธศาสตรกลุมจังหวัดตอไป  

 

************************* 
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แผนปฏิบัติราชการกลุมจงัหวัดภาคกลางตอนบน 2 
 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุร ีอางทอง) 

ประจําป พ.ศ. 2553 
--------------------------- 

 
 วิสัยทัศน  

“แหลงผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินคา พัฒนาการทองเที่ยว และสังคมนาอยู” 

พันธกิจของกลุมจังหวัด 
   1) พัฒนาและทักษะขีดความสามารถในการแขงขัน เพิ่มผลิตภาพมูลคาทางเศรษฐกิจ 
   2) พัฒนาสังคมแหงดุลยภาพ 
   3) สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน 
   4) บูรณาการทรัพยากรและการบริหารพัฒนากลุมจังหวัดอยางมีประสิทธิผลหลัก            

ธรรมาภิบาล  
 
เปาประสงครวม 

1) เปนฐานการผลิตอาหารและสนับสนุนการพลังงานของประเทศ 
2) รักษามรดกประวัติศาสตร วัฒนธรรมและสรางความสมดุลหลากหลาย

ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ 
3) เปนแหลงน้ําตนทุนเพื่อการพัฒนาภาคกลางตอนบนและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 1) การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภัย 
 2) เชื่อมโยงการกระจายสินคาทางบกและทางน้ํา    
 3) บริหารจัดการ การทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 
 4) เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 
 5) การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
(ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุร ี อางทอง)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ผลผลิต ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
รายจาย ประจําป 

พ.ศ. 2553 

คิดเปน
รอยละ 

(%) 
1. การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภยั 3 47,800,000 25.92 

2. เชื่อมโยงการกระจายสินคาทางบกและทางน้าํ 3 28,600,000 15.51 

1. พัฒนาเศรษฐกิจ 

3. บริหารจัดการ การทองเที่ยวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5 44,000,000 23.86 

รวม 11 120,400,000 65.29 

2. พัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีิต 

4. เสริมสรางระบบบริหารจดัการน้ําแบบ
บูรณาการ 

1 15,000,000 8.13 

รวม 1 15,000,000 8.13 

4. เสริมสรางระบบบริหารจดัการน้ําแบบ
บูรณาการ 

1 24,000,000 13.02 3. พัฒนาทรัพยากร
และธรรมชาติ 

5. การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

2 25,000,000 13.56 

รวม 3 49,000,000 26.58 

รวมงบประมาณป 2553 15 184,400,000 100.00 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับโครงสรางการผลติอาหารปลอดภยั 

กลยุทธ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารปลอดภัยและพืชพลังงานเพื่อการแขงขัน 
 2. พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป การบรรจุภัณฑตราสัญลักษณสินคามาตรฐาน 
 3. พัฒนาเชื่อมโยงทางการตลาดในประเทศและตางประเทศ 
 4. ประชาสัมพันธการผลิตอาหารปลอดภัย 
 

โครงการ ผลผลิต 
เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

ก. โครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
1. โครงการของ
กลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 

    

1.1 เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการผลิตสินคา
เกษตรที่ปลอดภัย
ไดมาตรฐาน 

1 1. เกษตรกรผูปลูกพืชของกลุม
จังหวดั มีกระบวนการผลิตพืช
ที่ไดมาตรฐาน ตามระบบ
จัดการคุณภาพ GAP 
2. กลุมจังหวดัภาคกลาง
ตอนบน 2 เปนแหลงจําหนาย
เมล็ดพันธุขาวที่สําคัญของ
ประเทศ 
 
 

30,000,000 สนง.เกษตร 
จ.ชัยนาท 

1.2 ขยายชองทาง
การตลาดสินคา
อาหารปลอดภยั 

1 1. มีผูประกอบการรับซื้อ
ผลผลิตที่ผานการรับรอง
มาตรฐานจํานวน 4 ราย 
2. ผูประกอบการผานการ
รับรองมาตรฐานของจังหวัด 
จํานวน 20 ราย 
 

4,800,000 สนง.พาณิชย 
จ.ชัยนาท 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

โครงการ ผลผลิต 
เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

1.3 งบบริหาร
จัดการ   
  โครงการบริหาร
จัดการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมกลุม
จังหวดัภาคกลาง
ตอนบน 2 

1  
 
1. เพื่อใหกลุมจังหวดัไดมีทศิ
ทางการพัฒนาศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. ไดมีแผนปฏิบัติการที่
สามารถแปลงไปสูการปฏิบัติ
ของกลุมจังหวดั (ชัยนาท 
ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 
3. จังหวดัทั้ง 4 สามารถจัดตั้ง
คําของบประมาณที่สอดคลอง
กับปญหาและความตองการ
ของพื้นที่ 

 
 

13,000,000 

 
 
สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เชื่อมโยงการกระจายสินคาทางบกและทางน้ํา 

กลยุทธ 1. พัฒนาโครงขายคมนาคมทางบก 

 2. สนับสนุนแหลงกระจายสินคาทางบก ทางน้ํา 
 

โครงการ ผลผลิต 
เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

ก. โครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

1. โครงการของกลุม
จังหวดัภาคกลาง
ตอนบน 2 

    

1.1 ศึกษาความ
เหมาะสมและจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 
Logistics กลุม
จังหวดัฯ 

1 มีแผนปฏิบัติการ การ
กระจายสินคา ทางบก 
ทางน้ํา และระบบรางน้ําที่
มีประสิทธิภาพ 

8,000,000 1. สนง.จ.
อางทอง 
2. สนง. ทาง
หลวงชนบท จ.
ชัยนาท 
3. สนง.ทาง
หลวงชนบท จ.
อางทอง 

1.2 พัฒนาความรูการ
บริหารจัดการขนสง
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
ภาคอุตสาหกรรม
และ SMEs 

1 1. ผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และ 
SMEs และผูมีสวนได
สวนเสียมีความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการขนสงจากการ
ฝกอบรมและศึกษา
เปรียบเทียบกบัโรงงาน
หรืออุตสาหกรรมตนแบบ 
2. ในดาน Cost 
Efficiency ไดแก การลด
ตนทุนที่ไมกอใหเกิด

600,000 สนง.
อุตสาหกรรม จ.
อางทอง 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

โครงการ ผลผลิต 
เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

มูลคาลดลง 
3. ในดาน Reliability and 
Security ไดแกความ 
สามารถในการรับรอง
เวลาและคณุภาพของ
สินคา/บริการเพิ่มขึ้น 
4. ในดาน Responsiveness 
ไดแก ความสามารถใน
การตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได
ทันเวลาเพิ่มขึน้ 

1.3 ปรับปรุงเสนทาง
คมนาคมทางน้ํา ขุด
ลอกแมน้ําเจาพระยา 

1 มีเสนทางเดินเรือลําเลียง
สินคาไดสะดวกรวดเร็ว 
และน้ําไหลไดสะดวกลด
การเกิดปญหาดานอุทก
ภัยของจังหวดัอางทอง 

20,000,000 ศูนยพัฒนาและ
บํารุงรักษาทาง
น้ําที่ 1 (อยุธยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 1. เชื่อมโยงพฒันาเครือขาย และสงเสริมการตลาดทองเที่ยว 
 2. พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่มีคณุภาพ 

โครงการ ผลผลิต 
เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

ก. โครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
1. โครงการของกลุม
จังหวดัภาคกลาง
ตอนบน 2 

    

1.1 โครงการสงเสริม
ดานการตลาดและ
ประชาสัมพันธเชิงรุก
กลุมจังหวัด 

1 - รายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 
10 

12,000,000 สนง.
ทองเที่ยวและ
กีฬา จ.ลพบุรี 

1.2 โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวดั 

1 - รายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 
10 

1,000,000 สนง.ทองเที่ยว
และกฬีา จ.
สิงหบุรี 

1.3 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพหมูบาน
ทองเที่ยวเปาหมาย
กลุมจังหวัด 

1 - มูลคาการจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้น 
- หมูบานทองเที่ยวมี
รายไดเพิ่มขึน้รอยละ 10 

8,000,000 พัฒนาชุมชน 
จ.ลพบุรี 

1.4 โครงการจัดทํา
ปายบอกเสนทาง
ทองเที่ยวกลุมจังหวดั 

1 - รายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 
10 

3,000,000 สนง.ทองเที่ยว
และกีฬา จ.
ชัยนาท 

1.5 โครงการกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยว
กลุมจังหวัด 

1 - รายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 
10 

20,000,000 สนง.ทองเที่ยว
และกีฬา จ.
สิงหบุรี 

 

 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 
กลยุทธ 1. การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้าํ 
 2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ํา 
 3. การจัดระบบเตือนภยัจากน้ํา 

โครงการ ผลผลิต 
เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

ก. โครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
1. โครงการของกลุม
จังหวดัภาคกลาง
ตอนบน 2 

    

1.1 โครงการเฝาระวัง
และเตือนภัยจากน้ํา 

3 ศูนยแจงเตอืนภยัมีระบบ
การแจงเตือนที่มี
ประสิทธิภาพเพยีงพอที่จะ
แจงเตอืนภัย ใหจังหวัด
ภายในกลุมไดอยางรวดเรว็ 
มีประสิทธิภาพ และทัน
เหตุการณ มีเครอืขายแจง
เตือนภัย ท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถสือ่สารรบัขาวสาร
จากศูนยแจงเตอืนภัยและ
แจงเตอืนถึงกลุมปาหมาย
ไดอยางรวดเรว็ ประชาชน
ไดรับขาวสารอยางทั่วถึง
และมีความพรอมในการ
รับมือในสภาวะฉุกเฉิน 

15,000,000 ปองกันและ
บรรเทาฯ จ.
ชัยนาท 

1.2 โครงการจัดหา/
พัฒนาแหลงน้าํเพื่อ
รองรับการบริหาร
จัดการน้ําอยางเปน
ระบบ 

3 - เพิ่มพื้นที่แกมลิงเก็บกัก
น้ําไดประมาณ  750,000  
ลบ.ม. 
 - บรรเทาปญหาน้ําทวม
พื้นที่การเกษตร 

 

24,000,000 โครงการ
ชลประทาน
ลพบุรี 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 1. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม 
 2. สงเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 3. สงเสริมและพัฒนาดานพลังงานทดแทน 

โครงการ ผลผลิต 
เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

ก. โครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
1. โครงการของกลุม
จังหวดัภาคกลาง
ตอนบน 2 

    

1.1 โครงการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่
กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 

3 - จํานวนพืน้ทีสี่เขียว  
- ประชาชนในพื้นที่กลุม
จังหวดัไดรับประโยชน
จากการเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

10,000,000 สนง.ทสจ. 
สิงหบุรี 

1.2 โครงการปองกัน
แกไขปญหาคณุภาพ
น้ําแมน้ําสายหลัก 

3 - ประชาชนทีใ่ชประโยชน
ของแมน้ําสายหลักในเขต
ลุมน้ําเจาพระยามีสวนรวม
ในการเฝาระวงัแมน้ํา 
- น้ําเสียจากครัวเรือน
ไดรับการบําบดักอนปลอย
ลงสูแมน้ํา 

15,000,000 สนง. ทสจ.
สิงหบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลพื้นฐานของโครงการ 
 (Project Brief) 

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 การปรับโครงสรางอาหารปลอดภัย 
******************************** 

โครงการของกลุมจังหวัด 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน   

     งบประมาณ  30,000,000 บาท 
2. ขยายชองทางการตลาดสินคาอาหารปลอดภัย    

     งบประมาณ    4,800,000 บาท 
                              

งบบริหารจัดการ 
3. การบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
           งบประมาณ  13,000,000  บาท 

 

    รวมงบประมาณทั้งหมด 47,800,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย (โครงการของกลุมจังหวัด) 
ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  

วงเงิน :   30,000,000 บาท 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวดัชัยนาท,ลพบุรี,สิงหบุรี,อางทอง  

ผูรับผดิชอบ : นายรังสรรค  กองเงิน      ตาํแหนง :  เกษตรจังหวดัชัยนาท 

หมายเลขโทรศัพท : 056-421513 
 

(1) หลักการและเหตุผล 
 (1.1) ท่ีมา : (ระบุจุดริเร่ิมท่ีทําใหเกิดโครงการ) 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 2 ประกอบดวยจังหวัดลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท และ
อางทอง มีพื้นที่ทําการเกษตรรวม 3.6 ลานไร เปนพื้นที่ปลูกขาวประมาณ 2.5 ลานไร คิดเปนรอยละ 66 

ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด โดยพื้นที่ปลูกขาวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 2 ถือเปนอูขาวอู
น้ําที่สําคัญของประเทศ เนื่องจากอยูในเขตโครงการชลประทานเจาพระยาใหญ เกษตรกรสามารถ
ปลูกขาวไดตลอดป โดยแนวทางการพัฒนาพื้นที่กลุมจังหวัด ไดกําหนดตําแหนงกลุมจังหวัด เปน
แหลงผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อเลี้ยงประชากรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  โดย
ปญหาสําคัญของการผลิตสินคาเกษตร คือ กระบวนการผลิตพืชยังไมถูกตองตามกระบวนการ
จัดการคุณภาพ GAP พืช และปญหาการขาดแคลนเมล็ดขาวพันธุดี โดยเมล็ดพันธุขาวที่มีอยูยังมี
ปญหาดานคุณภาพโดยมีขาววัชพืช (ขาวดีด ขาวแดง ขาวหาง) และการปนพันธุจากขาวพันธุอื่น 
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนจึงจัดทําโครงการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาว โดยขยายผลการ
ดําเนินการของกรมสงเสริมการเกษตร และศูนยขาวชุมชนของกรมการขาว โดยกลุมจังหวัดจะให
การสนับสนุนเกษตรกรใหสามารถดําเนินการผลิตพืชใหถูกตองตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 

พืช และสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวในเชิงธุรกิจ เพื่อสนองความตองการเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ
ดีของเกษตรกรของกลุมจังหวัด และเกษตรกรในจังหวัดใกลเคียง โดยตั้งเปาหมายเปนแหลงผลิต
เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีของประเทศ 
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 (1.2) สภาพปญหา / ความตองการ : 
1. กระบวนการผลิตของเกษตรกร สวนใหญยังไมเปนไปกระบวนการตามระบบเกษตรดี

ที่เหมาะสม GAP ซึ่งอาจทําเปนปญหาในการสง สินคาเกษตรไปจําหนายยังตางประเทศ  โดยกลุม
จังหวัดมีผลผลิตสินคาเกษตรที่จะดําเนินการพัฒนา ไดแก ขาว มันสําปะหลัง และทานตะวัน 

2. ขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เนื่องจากสภาพการปลูกขาวของเกษตรกรในพื้นที่เขต
ชลประทานภาคกลาง เกษตรกรจะปลูกขาวอยางตอเนื่องโดยจะปลูกใหมทันทีหลังการเก็บเกี่ยวขาว
ประมาณ 10 – 15 วัน โดยขาวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวไมสามารถนํามาเปนเมล็ดพันธุได เนื่องจากเมล็ดยังมี
การพักตัว (ประมาณ 3 – 5 สัปดาหหลังการเก็บเกี่ยวข้ึนอยูกับพันธุขาว) เกษตรกรจึงนิยมจําหนายขาวจนหมด 
และหาซื้อพันธุมาปลูกใหม จึงทําใหมีผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุเกิดขึ้นจํานวนมาก 

3. เมล็ดพันธุขาวที่มีจําหนายในทองตลาด มีคุณภาพต่ําเนื่องจากการปนพันธุของขาวพันธุ
อ่ืนๆ หรือขาววัชพืช โดยผูประกอบการบางสวนนําเมล็ดขาวที่ไมไดผานขั้นตอนในการผลิตเมล็ดพันธุ 
โดยเฉพาะไมมีการดูแลตัดพันธุปน มาจําหนายเปนเมล็ดพันธุ ทําใหเมล็ดพันธุที่จําหนายในทองตลาดมี
คุณภาพไมแนนอน และขาดการควบคุมดูแล 

4. เกษตรกรสมาชิกศูนยขาวชุมชนยังขาดความรูความเขาใจ และประสบการณในการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุเชิงธุรกิจ เนื่องจากฐานความรู ประเพณี และวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
และเกษตรกรบางสวนยังขาดความรูและทัศนคติตอการผลิตเมล็ดพันธุ 

5. ศูนยขาวชุมชน มีอุปสรรคในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ เนื่องจากขาดปจจัยการผลิตตางๆ 
ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุในรูปของกลุม เชน เงินทุนหมุนเวียน ลานตากขาว เครื่องคัดแยกและทํา
ความสะอาดเมล็ดพันธุ เปนตน ซ่ึงสวนใหญหวังพึ่งทางราชการใหการสนับสนุน 

 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร และยังเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวที่สําคัญ จึงจําเปนตองพัฒนากระบวนการผลิตพืชใหไดมาตรฐาน GAP และสงเสริมการผลิตเมล็ด
พันธุของผูประกอบการ และเกษตรกรสมาชิกศูนยขาวชุมชน ใหดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุอยางถูกตอง 
ซ่ึงจะสงผลใหเมล็ดพันธุขาวของกลุมจังหวัดมีคุณภาพดี เปนที่ตองการของเกษตรกรทั่วไป 
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 (1.3) ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 2 มีโอกาสและศักยภาพในการเปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย 
สนับสนุนมาตรการความปลอดภัยดานอาหารของรัฐบาล และยังเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี
ของประเทศ เนื่องจากเกษตรกรสมาชิกศูนยขาวชุมชนประสบการณในการผลิตเมล็ดพันธุขาว ประกอบ
กับปญหาสําคัญเรงดวนในปจจุบัน ไดแก การขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี สําหรับเพาะปลูกของ
เกษตรกร และปญหาเมล็ดพันธุคุณภาพต่ํา เนื่องจากการปนพันธุของขาววัชพืช นอกจากนี้ในปจจุบัน
น้ํามันมีราคาแพงทําใหราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้น เมล็ดพันธุจึงขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นจาก กิโลกรัม
ละ 11 บาท เปน 23 บาทในปจจุบัน จึงสมควรที่ตองเรงดําเนินการพัฒนาเกษตรกรใหสามารถรวมกลุมกัน
ดําเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ และวางระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโดยเรงดวน
ตอไป 

 

(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  
(1) สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตพชืที่สําคัญของกลุมจังหวัด ใหปลอดภยัและได

มาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พืช   

(2) เพื่อสงเสริมศูนยขาวชุมชนใหเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุดีที่ไดมาตรฐาน และผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวคุณภาพดไีดเพยีงพอกับความตองการ 

 (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร : การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตร 
 กลยุทธ :  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตร 

 (2.3) ลักษณะโครงการ 
 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาดานสังคม  ดานการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดลอม  
 ดานการรักษาความมัน่คงและความสงบ 

 (2.4) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม 

 
 (2.5) ประเภทโครงการ 

 พัฒนา   ดําเนนิงานปกต ิ
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 (2.6) ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ     4      ป   เร่ิมตนป  2553     สิ้นสุดป 2556 
 (2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นท่ีดําเนินการ) 
 พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ (ขาว มันสาํปะหลัง ทานตะวนั) ของกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 (ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง)  
 (3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (3.1) กลุมเปาหมาย : 1. เกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวดั  
  2. เกษตรกรสมาชิกศูนยขาวชุมชน  และผูประกอบการจาํหนายเมล็ดพนัธุ 
 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกรทั่วไป และผูบริโภค  
(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ป 
2552 
แผน 

(ผล)* 

ป 
2553 
แผน 

ป 
2554 
แผน 

ป 
2555 
แผน 

ป 
2556 
แผน 

1.  รอยละของจํานวนแปลงของเกษตรกรที่
ผานการรับรองมาตรฐาน GAP ขาว 
เทียบกับจํานวนแปลงที่ไดรับการตรวจ
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รอยละ 100 
(N/A) 

100 100 100 100 

2. รอยละของศูนยขาวชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนาสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวได 

รอยละ - 
 

80 80 80 80 

3.เกษตรกรผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
ในกลุมจังหวดัภาคกลางตอนบนมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการผลิตเมล็ด
พันธุขาวคุณภาพดี  

รอยละ - 
 

80 80 80 80 

4. รอยละศูนยขาวชุมชนเขาสูระบบการ
รับรองการผลิตเมล็ดพันธุตามระบบ
มาตรฐานเมล็ดพันธุช้ันพนัธุจําหนาย  

รอยละ - 
 

60 60 60 60 

* ผลการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552) 
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 (4.2) ผลลัพธ : 
(1)  กระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคญัของกลุมจังหวัด ปลอดภยัและไดมาตรฐาน ตาม

ระบบจัดการคุณภาพ GAP ของกรมวิชาการเกษตร และกรมการขาว 
(2)  เกษตรกรสมาชิกศูนยขาวชุมชน สามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีสําหรับจําหนายแก

เกษตรกรในกลุมจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง 
 (4.3) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก : 

(1)  เกษตรกรและผูบริโภคมีความปลอดภัยจากการผลิตและบริโภคสินคาเกษตรที่
ปลอดภัยและไดาตรฐาน   

(2)  เกษตรกรสมาชิกศูนยขาวชุมชนมีรายไดเพิ่มจากการผลิตและจําหนายเมล็ดพนัธุขาว 
(3) กลุมจังหวดัภาคกลางตอนบนที่ 2 (ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง) เปนแหลงผลิต

เมล็ดพันธุ 
ขาวคุณภาพดขีองประเทศ 

 เชิงลบ :      - ไมมี - 
(5) แนวทางการดําเนินงาน  

 (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานทีจ่ะทําภายใตโครงการที่จังหวัดเสนอขอ) 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมการใชและผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีในศูนยขาวชุมชน 

  ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาศูนยขาวชุมชน ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน โดย
ปรับปรุงศูนยเดิมที่ออนแอ หรือจัดตั้งศูนยใหม รวม 52 ศูนย พื้นที ่10,400 ไร โดยมกีิจกรรมหลัก
ในการดําเนินงาน ดังนี ้
 1. สงเสริมการใชและผลิตเมล็ดขาวพันธุดใีหไดคุณภาพมาตรฐาน 
  - ถายทอดความรูดานการผลิตเมล็ดพันธุขาว การบริหารจดัการการผลิตเมล็ดพันธุ 
กฎหมายเกีย่วกับเมล็ดพันธุพืช แกผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
  - พัฒนาศกัยภาพศูนยขาวชุมชน ใหผลิตเมล็ดพันธุในเชิงธุรกิจ โดยจดัตั้งกลุมรับ
การถายทอดความรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร (8 คร้ัง) จํานวน 
52 โรงเรียน  
  - จัดงานรณรงคการใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพด ี
  - ประชุมเครือขายผูผลิตและผูใชเมล็ดพันธุดีของกลุมจังหวัด 
  - รณรงคสงเสริมการใชเมล็ดพันธุขาวคณุภาพด ี
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 2. ตรวจรับรองแปลงผลิตเมล็ดพันธุ และคณุภาพเมล็ดพนัธุ 
  ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานสังกัดกรมการขาว ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาว
ลพบุรี และศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาท ดําเนนิการตรวจแปลงเพื่อรับรองแปลง และตรวจรับรอง
คุณภาพเมล็ดพันธุใหแกศูนยขาวชุมชน โดยขอตั้งงบประมาณการตรวจรับรองฯ ในงบประมาณ
กลุมจังหวัด เนื่องจากเปนกจิกรรมที่สําคัญหากไมไดรับการสนับสนุนจะทําใหโครงการไม
บรรลุผลสําเร็จ 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโดยใชปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมี เกษตรกร 840 ราย 8,400  ไร  
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง โดยถายทอดความรูแกเกษตรกร จํานวน 30 

กลุม พื้นที่ 300 ไร  
3. พัฒนาการผลิตน้ํามันทานตะวันเพื่อสุขภาพ โดยถายทอดความรูแกเกษตรกร จํานวน 10 

กลุม พื้นที่ 500 ไร 
เพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 

1. ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรแปร
รูปอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 

2. พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 
3. เพิ่มศักยภาพผูนํากลุมวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย 
4. เพิ่มขีดความสามารถกลุมแมบานเกษตรกร 
5. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพกลุมแมบานและเกษตรกร 

 กิจกรรมท่ี 4  ตดิตาม นิเทศ และประเมินโครงการ 
 

 (6) วิธีดําเนินงาน    ดําเนนิการเอง   จางเหมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

(7) วงเงินของโครงการ 
หนวย : บาท 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2552 -  - 
2553 30,000,000 - 30,000,000 
2554 30,000,000 - 30,000,000 
2555 30,000,000 - 30,000,000 
2556 30,000,000 - 30,000,000 

รวมท้ังสิ้น 120,000,000 - 120,000,000 
 

(8) รายละเอียดวงเงนิของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น              30,000,000 - 

งบดําเนนิการ              30,000,000  - 
- คาตอบแทน                   296,000  - 
- คาใชสอย              10,570,840  - 
- คาวัสด ุ              12,953,160  - 
- คาสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน 6,180,000 - 
- คาครุภัณฑ 3,680,000 - 
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,500,000 - 

งบเงินอดุหนนุ - - 

งบรายจายอื่นๆ - - 
 หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

(9) ความพรอมของโครงการ 

 (9.1) พื้นท่ีดําเนินโครงการ 

 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพืน้ทีด่ําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันท ี

 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
แลว อยูในระหวางจดัเตรียมพื้นที่ หรือกาํลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคดัเลือกพื้นทีด่ําเนินการ 

 (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบตัิงาน 

 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).................................. 
 มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบชุื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)........................... 
 ไมมี  

(9.3) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

• บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน   ไมมี
ประสบการณ 

• เครื่องมือดําเนนิการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 
  มีบางสวนตองจัดหาเพิ่มเติม 
  ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารงุรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยนืของ
โครงการ : 
 การดําเนินงานโครงการเปนการถายทอดองคความรูในการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย
และไดมาตรฐาน และการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหมีคุณภาพดี ใหแกเกษตรกร และสมาชิกศูนยขาว
ชุมชน และผูประกอบการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว ซ่ึงองคความรูดังกลาวจะคงอยูกับตัว
เกษตรกรและผูประกอบการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวตลอดไป และขยายผลไปสูเกษตรกร
และผูประกอบการรายอื่นๆ ตอไปเรื่อยๆ โครงการจึงมีความยั่งยืน 

 (11)  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : 
 ยังมีปญหาในดานการวางระบบการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ที่หนวยงานผูตรวจ
รับรองคุณภาพไดแกศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาว ซ่ึงมีอยูจํากัดและอาจใหบริการตรวจสอบไดไมทั่วถึง 
(12) แนวทางแกไข  : (ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกลยุทธ ฯลฯ) 
 หนวยงานตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ ควรวางระบบการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ด
พันธุใหสามารถดําเนินการไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

โครงการ / กิจกรรม ปริมาณงาน งบประมาณ 

รวมงบประมาณโครงการ  30,000,000 

กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมการใชและผลิตเมล็ดขาวพันธุดีในศนูยขาวชุมชน  14,168,040 

1.1) อบรมสัมมนาเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของ 2 คร้ัง/200 คน 640,400 
-  คาอาหาร  2 คร้ัง * 100 คน * 5 มื้อ (2 วัน)  * 150 บาท  150,000 
-  คาอาหารวางและเครือ่งดืม่  2 คร้ัง * 100 คน * 2 วัน  * 2 มื้อ * 25 บาท  40,000 
-  คาที่พัก 100 คน * 2 คร้ัง * 2 วัน * 500 บาท  200,000 
-  คายานพาหนะ100 คน  * 2 คร้ัง * 2 วัน * 400 บาท  160,000 
-  คาวัสดุฝกอบรม 100 คน * 2 คร้ัง * 300 บาท  60,000 
-  คาใชจายในพิธีเปด เชน คาปาย คาจดัดอกไม ฯลฯ 2 คร้ัง * 3,000 บาท  6,000 
-  คาจัดสถานที่ประชุม/สัมมนา 2 คร้ัง * 2 วัน * 2500 บาท  10,000 
-  คาวิทยากร 2 คร้ัง * 2 วัน * 6 ชั่วโมง * 600 บาท  14,400 
1.2) อบรมสัมมนาผูประกอบการผลิตเมลด็พันธุขาว 8 คร้ัง/400 คน 449,600 
-  คาอาหารกลางวัน  8 คร้ัง * 50 คน * 2 วัน  * 1 มื้อ * 100 บาท  80,000 
-  คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 8 คร้ัง * 50 คน * 2 วัน * 2 มื้อ * 25 บาท  40,000 
-  คาพาหนะ 8 คร้ัง * 2 วัน * 50 บาท * 200 บาท  160,000 
-  คาวัสดุฝกอบรม 8 คร้ัง * 50 คน *200 บาท  80,000 
-  คาจัดสถานที่ เชน คาสถานที่ คาปาย คาจัดดอกไม ฯลฯ  8 คร้ัง * 
4,000 บาท 

 32,000 

-  คาวิทยากร 8 คร้ัง * 2 วัน * 6 ชั่วโมง * 600 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 57,600 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

โครงการ / กิจกรรม ปริมาณงาน งบประมาณ 

1.3) ถายทอดความรูเกษตรกรผูจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพนัธุ 8 คร้ัง/1,340 
คน 

9,387,640 

-  คาอาหารกลางวัน 52 ศูนย * 20 คน * 8 คร้ัง * 1 วัน * 20 ราย * 1 มื้อ 
* 100 บาท 

1,040 832,000 

-  คาอาหารวางและเครื่องดืม่  52 ศูนย * 20 คน * 8 คร้ัง * 1 วัน * 20 
ราย * 2 มื้อ * 25 บาท 

 416,000 

-  คาตอบแทนวิทยากรเกษตรกร  2 คน * 52  ศูนย  * 8 คร้ัง * 1 วัน * 
200 บาท 

 166,400 

-  คาวัสดุฝกอบรมถายทอดความรู 52 ศูนย * 8000 บาท  416,000 
-  คาเมล็ดพันธุแปลงเรียนรู 52 ศูนย * 200 ไร * 20 กก. * 25 บาท  5,200,000 
-  คาวัสดุฝกอบรมและถายทอดความรูการทําน้ําหมักชวีภาพ  1,033,240 
52  ศูนย *  19,870 บาท   
-  กระสอบบรรจุขาวเปลือกขนาด 50 กก. 52 ศูนย * 500 ใบ * 20 บาท  520,000 
-  กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาวขนาด 30 กก. พรอมพิมพสัญลักษณ
กลุมจังหวัด 

  

67 ศูนย * 1500 ใบ * 8 บาท (เพิ่มเติมจังหวดัสิงหบุรี 15 ศูนย)  804,000 
1.4) จัดงานวนัรณรงคการใชเมล็ดพันธุด ี 4 คร้ัง/1,200 

คน 
776,000 

1)  คาเชาเต็นท 10 หลัง * 800 บาท  32,000 
2)  คาอาหารเกษตรกร 300 ราย * 100 บาท * 1 วัน  120,000 
3)  คาอาหารวางและเครื่องดืม่  300 ราย * 2 มื้อ * 25 บาท  60,000 
4)  คาพาหนะเดินทางของเกษตรกร 300 ราย* 200 บาท  240,000 
5)  คาเครื่องไฟขยายเสยีง 6,000 บาท *1 วนั  24,000 
6)  คาใชจายในการจัดนิทรรศการ / สาธิต ของหนวยงาน 20,000 บาท 
* 3 หนวยงาน 

 240,000 

7)  คาใชจายในการจัดสถานที่ 
 

 60,000 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

โครงการ / กิจกรรม ปริมาณงาน งบประมาณ 

1.5) ประชุมเครือขายผูผลิตและผูใชเมล็ดพนัธุกลุมจังหวัด 1 คร้ัง/100 คน 71,600 
-  คาอาหารกลางวัน  100 ราย * 1  คร้ัง * 1 วัน *  1 มื้อ * 250 บาท  25,000 
-  คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ 100 ราย * 1 คร้ัง * 1 วนั *  2 มื้อ * 50 บาท  10,000 
-  คายานพาหนะ 100 ราย * 1 คร้ัง * 1 วัน *  200 บาท  10,000 
-  คาตอบแทนวิทยากร 1 คร้ัง * 1 วัน * 6 ชั่วโมง * 600 บาท  3,600 
-  คาวัสดุฝกอบรม 100 คน * 1 คร้ัง * 200 บาท  20,000 
-  คาสถานที่จัดประชุม 1 คร้ัง *3000 บาท  3,000 
1.6) รณรงคสงเสริมการผลิตและใชเมล็ดพันธุขาวพนัธุดี  1,532,000 
1) คาจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 2 เร่ือง * 5,000 ฉบับ * 15 
บาท * 4 จังหวดั 

 600,000 

2) ประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพทองถ่ิน จํานวน 3 ฉบับ * 6 คร้ัง * 
1,000 บาท  * 4 จังหวดั 

 72,000 

3) ประชาสัมพันธผานสื่อวทิยุชุมชนทองถ่ิน 5 สถานี * 6 เดือน * 
2,500 บาท  * 4 จังหวดั 

 300,000 

4) ทําปายประชาสัมพันธแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 2 ปาย * 
70,000 บาท 

 560,000 

1.7) ประชุมเครือขายผูผลิตและผูใชเมล็ดพนัธุกลุมจังหวัด 1,340 แปลง 1,310,800 
1) ตรวจวิเคราะหคณุภาพตวัอยางเมล็ดพันธุ 1,340 แปลง 134,000 
จํานวน 1,340 ตัวอยาง * 100 บาท   
2) คาตรวจประเมินรับรองระบบจํานวน 67  กลุม * 4 คร้ัง  * 2,000 
บาท 

67 ราย 536,000 

3) คาจางเหมาผูชวยประเมนิรับรองระบบมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ 1,240 แปลง 160,800 
จํานวน 1,340 แปลง * 120 บาท   
4) จัดซื้อเครื่องวัดความชื้นสนาม จํานวน 8 เครื่อง * 35,000 บาท 8 เครื่อง 280,000 
5) จัดซื้อเครื่องกะเทาะขาวเปลือก จํานวน 8 เครื่อง * 25,000 บาท 
 
 

8 เครื่อง 200,000 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

โครงการ / กิจกรรม ปริมาณงาน งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยจากสารพิษ  4,366,000 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโดยใชปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมี 840 ราย 2,161,000 
- ปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมี 210 ตัน * 8,000 บาท  1,680,000 
-  คาตอบแทนวิทยากร  6 คร้ัง * 5 ชม * 1,200 บาท  36,000 
-  คาใชจายในการประชุมชี้แจงเกษตรกร  445,000 
1)   คาอาหารกลางวันสําหรบัเกษตรกร   840 ราย x 75 บาท x 1วัน  63,000 
2)  คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเกษตรกร   840 ราย x 25 บาท x 1วัน  21,000 
3)   คาจางเหมาจัดทําเอกสารวชิาการประกอบการประชุม 840 เลม * 100 
บาท 

 84,000 

4)  คาจัดเตรยีมสถานที่ 6 คร้ัง * 5,000 บาท  30,000 
5) คาใชจายสําหรับเดินทางไปปฏิบัติงานและติดตามนิเทศงาน 7 คร้ัง 
* 10,000 บาท 

 70,000 

6) คาใชจายในการประชาสมัพันธ 42 คร้ัง * 3,000 บาท  126,000 
7)  คาจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินการ 70 เลม * 300 บาท  21,000 
8) คาเชาเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศนําเจาหนาที ่ไปอบรม/ศกึษาดูงาน  30,000 
2 คัน * 15,000 บาท   
   

2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 30 กลุม/300 
ไร 

1,737,500 

- -สนับสนุนปจจัยการผลิต  จํานวน 30 จุด *  10 ไร * 300 ไร   
- คาพันธุ 1,600 ตน/ไร   เปนเงิน       480,000   บาท  480,000 
- คาปรับปรุงบํารุงดิน 300 ไร *  3,500 บาท     เปนเงิน   1,050,000   บาท  1,050,000 
- จัดถายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  30 จุด * 
2,583 บาท 

 77,500 

เปนเงิน          77,500   บาท   
-จัดงานวันสาธิต จํานวน 1 คร้ัง คาใชจายในการจัดงาน      เปนเงิน        100,000   บาท  100,000 
-คาปายแปลง จุดละ 1,000 บาท จํานวน 30 จุด     เปนเงิน   30,000  บาท  30,000 
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2)  พัฒนาการผลิตน้าํมันทานตะวันเพื่อสขุภาพ 10 กลุม / 500 
ไร 

467,500 

- -สนับสนุนปจจัยการผลิต  จํานวน 10 จุด *  50 ไร * 500 ไร   
- คาพันธุ  500 ไร * 1 กก.* 300 บาท  เปนเงิน       480,000   บาท  150,000 
- คาปรับปรุงบํารุงดิน 500 ไร *  260 บาท        เปนเงิน     13,000   
บาท 

 130,000 

- จัดถายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  30 จุด * 
2,583 บาท 

 77,500 

                                                               เปนเงิน          77,500   บาท   
-จัดงานวันสาธิต จํานวน 1 คร้ัง คาใชจายในการจดังาน           
                                                               เปนเงิน        100,000   บาท 

 100,000 

-คาปายแปลง จุดละ 1,000 บาท จํานวน 10 จุด                        
                                                                เปนเงิน          10,000   บาท 

 10,000 

   

กิจกรรมท่ี 3 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลติภัณฑแปรรปูอาหาร
ปลอดภยัจากสารพิษ 

 10,765,340 

3.1) ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการพฒันากลุมวิสาหกิจชุมชน/
สถาบันเกษตรกรแปรรูปอาหารปลอดภยัจากสารพิษ 

9 คร้ัง/160 คน 662,500 

   

การฝกอบรม  204,500 
ฝกอบรมวิสาหกิจชุมชน/สถาบันเกษตรกร 8 คร้ัง/160 คน 183,400 
-  คาอาหาร  8  กลุม * 20  คน * 1  คร้ัง *2 วัน  * 100 บาท  32,000 
-  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  8 กลุม  * 20 คน * 1 คร้ัง * 2 วัน  * 2 มื้อ * 25 บาท  16,000 
-  คายานพาหนะ 8 กลุม * 20 คน  * 1 คร้ัง * 2 วัน * 200 บาท  64,000 
-  คาวัสดุฝกอบรม 8 กลุม * 20 *  คน * 1 คร้ัง * 300 บาท  48,000 
-  คาใชจายในพธีิเปด เชน คาปาย คาจัดดอกไม ฯลฯ 1 คร้ัง * 4,000 บาท  4,000 
-  คาจัดสถานที่ประชุม/สัมมนา 1 คร้ัง * 2 วัน * 2500 บาท  5,000 
-  คาวิทยากร 1 คร้ัง * 2 วัน * 6 ชั่วโมง * 1200 บาท  14,400 
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ฝกอบรมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน/สถาบันเกษตรกร 1 คร้ัง/30 คน 21,100 
-  คาอาหาร   30  คน * 1  คร้ัง * 1 วัน  * 100 บาท  3,000 
-  คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 30 คน * 1 คร้ัง * 1 วัน  * 2 มื้อ * 25 บาท  1,500 
-  คายานพาหนะ 30 คน  * 1 คร้ัง * 1 วัน * 200 บาท  6,000 
-  คาวัสดุฝกอบรม 30 คน * 1 คร้ัง * 100 บาท  3,000 
-  คาใชจายในพธีิเปด เชน คาปาย คาจัดดอกไม ฯลฯ 1 คร้ัง * 4,000 บาท  4,000 
-  คาวิทยากร 1 คร้ัง * 1 วัน * 6 ชั่วโมง * 600 บาท  3,600 
ทัศนศึกษาดูงาน 4 คร้ัง/200 คน 458,000 
-  คาอาหารเกษตรกรและเจาหนาที ่ 180 คน * 2 วัน * 3 มื้อ * 100 บาท  108,000 
-  คาอาหารวางและเครื่องดืม่  180 คน * 2 วัน * 2 มื้อ * 50 บาท  36,000 
-  คาที่พักเกษตรกรและเจาหนาที่ 180 คน * 1 วัน * 600 บาท  108,000 
-  คาจางเหมายานพาหนะ 4 คัน * 2 วัน * 25,000 บาท  200,000 
-  คาของสมนาคุณวิทยากรจดุดูงาน 4 จุด * 1,500 บาท  6,000 
3.2) พัฒนาศักยภาพการแปรรูผลิตภณัฑอาหารปลอดภยัจากสารพิษ  6,860,000 
1) สงเสริมการแปรรูปขาวชมุชน โรงสี 10 โรง 5,000,000 
-  โรงสีขนาด 2 ตัน จํานวน 10 โรง * 150,000 บาท  1,500,000 
-  โรงเรือน จํานวน 10 โรง * 250,000 บาท  2,500,000 
-  เครื่องปดผนกึ (ซีล) ถุงพลาสติก พรอมถุงบรรจุขนาด 2 กก. และ 5 กก.  1,000,000 
10 กลุม * 100,000 บาท   
2) พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  1,860,000 
-  สนับสนุนวัสดุพัฒนบรรจุภัณฑ เชน บรรจุภัณฑพรอมพิมพขอความ ฯลฯ 9 กลุม 500,000 
กลุมปกติ 8 กลุม * 50,000 บาท   และกลุมเนนหนัก 1 กลุม * 100,000 บาท   
- จางเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  8 ชิ้น * 20,000 บาท 
 
 
 
 

 160,000 
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- สนับสนุนอปุกรณเพื่อพฒันาการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย  5 
กลุม * 200,000 บาท 

 1,200,000 

เชน เครื่องอบ เครื่องซีลปากถุง กาละมัง/ถาดสแตนเลส ฯลฯ   
(ประเภทของอุปกรณที่สนบัสนุนตามแผนพัฒนาของกลุมฯ ตามความ
เหมาะสม) 

  

3.3)  เพิ่มศักยภาพผูนําวิสาหกิจชุมชน  และเครือขาย (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1) 

 2,443,430 

3.4)  เพิ่มขีดความสามารถกลุมแมบาน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)  409,410 

3.5)   เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร 
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1) 

 390,000 

   
กิจกรรมท่ี 4 คาใชจายในการติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ  700,620 
1) คาเบี้ยเล้ียง  204,400 
2) คาน้ํามันเชือ้เพลิง  234,850 
- สํานักงานเกษตรอําเภอ  83,200 
- สํานักงานเกษตรจังหวัด  104,000 
- ศูนยขยายเมล็ดพันธุ  104,000 
3) คาวัสดุสํานกังาน/คอมพวิเตอร  261,370 
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ขอมูลพื้นฐานของโครงการ 

ชื่อโครงการ  ขยายชองทางการตลาดสนิคาอาหารปลอดภัย   

(งบประมาณ     4,800,000 .- บาท) 

หนวยงานดําเนินการ  สํานักงานพาณชิยจังหวัด  4 จังหวัด(ชยันาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง)  และ 
OSM 

ผูรับผดิชอบ พาณิชยจังหวดั 4 จังหวัด และ OSM    ตําแหนง   พาณิชยจังหวัด และ ผอ.OSM 

(1) หลักการและเหตุผล  

 (1.1) ที่มา :     
-  จากขอมูลศูนยวิจัยกสิกรไทย ผูบริโภคตลาดโลกถึง 1 ใน 3 เร่ิมเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการบริโภค  หันมาบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัยสารพิษมากขึ้น  โดยมีปจจัยจากกระแส
การดูแลรักษาสุขภาพ  และกระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม ทําใหตองการสินคาที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมและมีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น 

-  การดําเนินนโยบายเขตการคาเสรี (FTA : Free Trade Area)  โดยการลดภาษี  
และลดการอุดหนุนตางๆ ที่เปนอุปสรรคทางการคา  ทําใหแตละประเทศเขมงวดมาตรการที่ไมใช
ภาษีมากขึ้น  อาทิ มาตรการสุขอนามัย  มาตรการสิ่งแวดลอม  การตรวจสอบสารเคมีตกคางใน
ผลิตภัณฑ   เปนตน 

-  กระทรวงพาณิชยมีเปาหมายสําคัญที่จะใหประเทศไทยมุงสูความเปนชาติการคา
(Trading Nation)   โดยมีภารกิจสําคัญประการหนึ่ง  คือ  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจจากภูมิภาค (Provincial 
Hub)  สูตางประเทศ (Regional  Hub)  ขยายตลาดสินคาเกษตรอินทรียทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพิ่มขึ้น  

-  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  ไดกําหนด
แนวทางกิจกรรมเกษตรอินทรีย/ปลอดภัยสารพิษ  เปนหนึ่งในหากิจกรรมที่มีโอกาสผลักดันการ
พัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท  สิงหบุรี  อางทอง  และลพบุรี)  

-  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท  สิงหบุรี  อางทอง  และลพบุรี)  
มีพื้นที่ทําการเกษตรรวม 3.6  ลานไร ซ่ึงนับวาเปนแหลงผลิตสินคาอาหารที่สําคัญของประเทศ 

-  การผลิตสินคาเกษตรสวนใหญยังคงมุงเนนการผลิตเชิงปริมาณ มีการสราง
มูลคาเพิ่มคอนขางนอย ไมคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอผูบริโภค  สังคม  และสิ่งแวดลอม  กอใหเกิด
ปญหา/อุปสรรค  และจุดออนดานการคา    

-  แมวาปจจุบันจะมีเกษตรกรบางรายสนใจและปรับเปลี่ยนมาผลิตสินคาอาหาร
ปลอดภัย  แตยังคงมีชองทางการกระจายสินคาไมมากนัก  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองสนับสนุน
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กิจกรรมดานการตลาดสินคาอาหารปลอดภัย เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม   รองรับกระแสสถานการณการ
บริโภคและการตลาดที่กําลังกอตัวขึ้น 

 (1.2) สภาพปญหา / ความตองการ :      
 - ปจจุบันยังขาดการประชาสัมพันธและตลาดรองรับที่ชัดเจนสําหรับผลิตภัณฑ

อาหารปลอดภัย 
 -   เกษตรกรและผูประกอบการตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของประชาสัมพันธ

และสงเสริมการตลาดสินคาอาหารปลอดภัย 
  -   ผูบริโภคตองการความมั่นใจในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย 

(1.3) ความเรงดวน :  มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองสนับสนุนกิจกรรมดานการตลาดสินคา
อาหารปลอดภัย  เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม   รองรับกระแสสถานการณการบริโภคและการตลาดที่กําลัง
กอตัวขึ้น   และที่สําคัญ  คือ  สรางภูมิคุมกันใหกับเกษตรกรไทย  สามารถแขงขันไดในเวทีทุก
ระดับอยางยั่งยืน 
(2)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  

(2.1.1) เพื่อสรางความแตกตางของสินคาอาหาร  และเกาะเกี่ยวกระแส
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในสังคมโลก 

(2.1.2)  เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชมาตรการดานภาษี
ในสินคาเกษตร  และลดภาระการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของภาครัฐ   

(2.1.3)  เพ่ือเพิ่มชองทางการตลาดสินคาอาหารปลอดภัยของกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน (ลพบุรี  สิงหบุรี  ชัยนาท  และอางทอง)  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร  (กลยุทธ) 
    ประเด็นยุทธศาสตร1 การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภัย    

      กลยุทธ   : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแขงขัน 
        : พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป การบรรจุภัณฑ ตราสัญลักษณสินคามาตรฐาน 
        : พัฒนาเชื่อมโยงชองทางการตลาดในประเทศและตางประเทศ 
        : ประชาสัมพันธอาหารปลอดภัย 
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  (2.3) ลักษณะโครงการ 
     การพัฒนาดานเศรษฐกจิ    การพัฒนาดานสังคม   

 ดานการบริหารจัดการ 
     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

  ดานการรักษาความมัน่คงและความสงบ 
  (2.4) สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม     โครงการใหม 
  (2.5) ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา      ดําเนนิการปกต ิ
  (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ     3  ป   เร่ิมตนป พ.ศ. 2553   ส้ินสุดป  พ.ศ. 2555 
  (2.7) สถานทีด่ําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ) พื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงหบุรี 
ชัยนาทและอางทอง 
 (3)  กลุมเปาหมาย  และผูมีสวนไดสวนเสยี 
  (3.1)  กลุมเปาหมาย  
   (3.1.1)  ผูบริโภค 

(3.1.2)  ผูประกอบการ 
  (3.2)  ผูมีสวนไดสวนเสยี : เกษตรกรผูผลิตสินคาอาหารปลอดภัย  ผูบริโภค  
ผูประกอบการ 
 (4)  เปาหมาย  ผลลัพธ  และผลกระทบโครงการ 
  (4.1)  เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ป 
2553 

ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

1.  จํานวนทีเ่พิม่ขึ้นของผูประกอบการที่รับซื้อ
ผลผลิตที่ผานการรับรองมาตรฐาน 

ราย 4  4 4 4 

2.  จํานวนผูประกอบการที่ผลิตสินคา
อาหารปลอดภยัที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ของจังหวดั 

ราย 20 20 20 20 
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  (4.2)  ผลลัพธ  
(4.2.1)  เกษตรกรมีทางเลือกและโอกาสในการผลิตสินคาอาหารปลอดภัย  

โดยมีตลาดรองรับที่ชัดเจน(ป 2553  มีผูประกอบการรายใหญที่จะรับซื้อขาวคุณภาพดี อยางนอย 4  ราย)  
(4.2.2)  สรางภาพลักษณใหกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนเปนแหลงผลิต

และจําหนายสินคาอาหารปลอดภัยที่สําคัญที่สุดของประเทศ 
(4.2.3) สรางความแตกตางสินคาอาหารปลอดภัยในกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน (ลพบุรี  สิงหบุรี  ชัยนาท  และอางทอง)  เพื่อรองรับกระแสการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภค/การตลาด  โดยมีเปาหมายสําคัญ  คือ  การสรางภูมิคุมกันใหกับเกษตรกร  สามารถแขงขัน
ไดในเวทีทุกระดับอยางยั่งยืน 
  (4.3)  ผลกระทบ 
   เชิงบวก  : - เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตสินคาอาหารปลอดภัย 
       - กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 2 (ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท 
อางทอง) เปนแหลงผลิตสินคาอาหารปลอดภัยของประเทศ 
   เชิงลบ   : -  
 (5)   แนวทางการดําเนินงาน 
  (5.1)  ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ 

(5.2)  อบรมใหความรูแกผูประกอบการคาในทิศทางการคาในประเทศและตางประเทศ 
(5.3.) จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยง/เจรจาการคา(มหกรรมสินคาอาหารปลอดภัย) ภายในประเทศ   
(5.4)  ประชาสัมพันธสินคาอาหารปลอดภัย 
(5.5)  ติดตามประเมินผล 

 (6)  วิธีการดําเนินงาน     ดาํเนินการเอง     จางเหมา 
      (7)  วงเงินของโครงการ              

หนวย : บาท 
ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

2553 4,800,000  - 4,800,000  
2554 4,800,000 - 4,800,000 
2555 4,800,000 - 4,800,000 
2556 4,800,000 - 4,800,000 

รวมทั้งสิ้น 14,400,000 - 14,400,000 
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(8)  รายละเอียดวงเงนิของโครงการ  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 
 
 

แหลงเงิน 
งบประมาณ 

 
เงินนอก
ระบบ 

รวมท้ังสิ้น 4,800,000  

เงินงบประมาณ 4,800,000  

งบดําเนนิการ   

   1. คาตอบแทน/คาใชสอยวัสดุ/คาสาธารณูปโภค 
       - คาจางเหมาในการดําเนนิการจัดงานมหกรรมสินคาอาหารปลอดภยั
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี  สิงหบุรี  ชัยนาท และอางทอง) 
พรอมเจรจาการคาในประเทศและประชาสมัพันธสินคา 

 
4,000,000 

 

      - อบรมพัฒนานักการตลาดสินคากลุมจังหวดั เพื่อการสงออก 600,000  
     - คายานพาหนะเหมาจาย/คาใชจายในการเดินทางใหผูประกอบการ
และเจาหนาทีท่ี่เขารวมงานมหกรรมสินคาอาหารปลอดภัย 

200,000  

   2.  คาวัสด ุ   
   
   
งบลงทุน -  

   

   
งบเงินอดุหนนุ -  

งบรายจายอื่น ๆ -  

เงินนอกงบประมาณ -  

-เงินรายได -  
-เงินทดรองราชการ -  
-เงินกู -  
-เงินชวยเหลือจากตางประเทศ -  
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 (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ/ ใหความรูและ
สนับสนุนการดําเนินการของผูประกอบการอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ  
 
 (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด  - 
 
 (12)  แนวทางแกไข  - 
 
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบบริหารจัดการ 
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ขอมูลพื้นฐานของโครงการ 
ชื่อโครงการ  การบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
 (งบประมาณ  13,000,000  บาท) 
หนวยงานดําเนินการ    สํานกับริหารยุทธศาสตรภาคกลางตอนบน 2 
ผูรับผดิชอบ  นายวัชระ  ทิพยพิลา   ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานจังหวัดลพบุรี 
 (1) หลักการและเหตุผล  
 (1.1) ที่มา :     
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได เสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และแจงให
กลุมจังหวัดนํานโยบายและแผนทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล
รวม  7 แนวทาง ไดแก 1. การรักษาความมั่นคงทางทหาร  2. สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑหลักในพื้นที่ 
3. การสงเสริมการพัฒนาการใชประโยชนวัสดุเหลือจายจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 4. พัฒนาเปนฐานการผลิตอาหารสงออก  5. พัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและความ
ปลอดภัยของอาหาร  6.พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและภูมิปญญาทองถ่ิน 7. พัฒนา
เสนทางขนสงและการกระจายสินคา 
   จากการกําหนดทิศทางดังกลาวกลุมภาคกลางตอนบน  2 ยังขาดการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อนําทิศทางและยุทธศาสตรของกลุมแปลงไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพตามประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ของกลุมจังหวัด
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว ในระยะ 5 ป  การดําเนินพัฒนาบริหารงาน
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) ใหบรรลุวัตถุประสงคโดยรวมกัน
พัฒนาจังหวัดภายในกลุมจังหวัดในรูปแบบ Cluster มีการเชื่อมโยงการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ใหบรรลุวิสัยทัศนกลุมจังหวัดที่กําหนดไว และผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปน
รูปธรรมสอดรับกับแนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ประเด็นสําคัญที่กลุมจังหวัดมุงเนน คือ ปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภัย ใหสําเร็จและบรรลุ
เปาหมาย เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนากลุมจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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  (1.2) สภาพปญหา / ความตองการ :      

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่ภาคกลางตอนบน 2 ยัง
ขาดขอมูล การวิเคราะหโอกาสศักยภาพ ทิศทางการพัฒนาโครงการและงบประมาณเพื่อดําเนินการให
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  แผนภาคกลางและแผน
อนุภาค  ดังนั้น สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงมีความประสงคที่จะ
พัฒนาขอมูลขาวสาร แผนการพัฒนาและโครงการตาง ๆ ในกลุมพื้นที่ใหสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชนในการขับเคลื่อนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม อยางมีคุณภาพและมีความพรอมในการบริหารงานในสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการอยางใหบรรลุยุทธศาสตรที่ตั้งไว 

(1.3) ความเรงดวน :  มีความจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงจะตองมีแผนปฏิบัติการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สําหรับในการแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป (คําของบประมาณ ระยะ 5 ป) 
 
 (2)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  

1. เพื่อใหมีแผนปฏิบัติการสําหรับการพัฒนาพื้นที่ตามความตองการของ
ประชาชนและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม อยางเปนรูปธรรม 

2. ทําใหจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ไดมีแผนแมบท เพื่อใชประโยชนในการ
จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
   ประเด็นยุทธศาสตร  (กลยุทธ) 
      ประเด็นยุทธศาสตร1 การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภัย 

กลยุทธ   : เพิ่มประสิทธิภาพในผลิตและการแขงขัน 
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  (2.3) ลักษณะโครงการ 
      การพัฒนาดานเศรษฐกิจ    การพัฒนาดานสังคม 

  ดานการบริหารจัดการ 
      การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

   ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  (2.4) สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม     โครงการใหม 
  (2.5) ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา    ดําเนนิการปกติ 
  (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 ป เริ่มตนป พ.ศ. 2553 ส้ินสุดป  พ.ศ.2556 
  (2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ) พื้นที่กลุมจังหวัด 
ประกอบดวย จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง โดยจังหวัดลพบุรีเปนเจาภาพรับผิดชอบ
โครงการ 
 (3)  กลุมเปาหมาย  และผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (3.1)  กลุมเปาหมาย  
   หนวยราชการ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  นักธุรกิจ 
  (3.2)  ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชน เกษตรกร นักการเมือง ขาราชการ 
ผูประกอบการธุรกิจเอกชน 
  (4)  เปาหมาย  ผลลัพธ  และผลกระทบโครงการ 
  (4.1)  เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ป 
2553 

ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

1. คุณภาพของแผนปฏิบัติการดาน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมกลุม
จังหวดัภาคกลางตอนบน 2 

เลม 1    

2. ระดับความสําเร็จการนําแผนปฏิบัติการ
ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 

ระดับ 5 5 5 5 
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  (4.2)  ผลลัพธ  

1. สามารถนําแผนปฏิบัติการไปปรับใชประโยชนของทั้ง 4 จังหวัด ใน
การนําไปสูการปฏิบัติทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ อยางมี
ประสิทธิผล 

2. จะใชแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปนี้ เปนเครื่องมือสนับสนุนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณ ระยะ 5 ป ที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และความ
ตองการของทุกภาคสวน 

   3. การบริหารงานในสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 มีศักยภาพ 

  (4.3)  ผลกระทบ 

   เชิงบวก  : สวนราชการที่เกี่ยวของสามารถนําแผนปฏิบัติการไปใชในการ
เสนอคําของบประมาณประจําป ซ่ึงจะทําใหลดขบวนการ การวางแผนที่ซํ้าซอน ในระดับแตละ
จังหวัดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้กลุมจังหวัดก็สามารถนําแผนไปเชื่อมโยงนโยบายและแผน
ของรัฐบาลกระทรวง ทบวง กรม ในรูปแบบเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น 

   เชิงลบ   : ............................................................................ 

 

 (5)   แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1  การวางแผนบริหารจัดการและการพัฒนายุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2  งบประมาณ 10,000,000 บาท 

 - ศึกษาจัดทํ าแผนปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2    

 - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) จํานวน 6 ครั้ง 

 - ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ครั้ง 

 - ประชุมคณะอนุกรรมการตามประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2   

 - ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนตัวช้ีวัดกลุมจังหวัด จํานวน 6 ครั้ง 

 - ประชุมเรื่องอื่น ๆ ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย  จํานวน 3 ครั้ง 
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กิจกรรมท่ี 2  งานติดตามประเมินผลการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2    งบประมาณ  2,500,000 บาท 

 - การติดตามผลตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและตัวช้ีวัดกลุม
จังหวัด (จางคณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

 - การประเมินผลยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (จางคณะที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

 - จัดทํารายงานประป 2553  จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 500 เลม 
-  พัฒนาขอมูลขาวสารกลุมจังหวัด 

กิจกรรมที่ 3 งานบริหารงานสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2  เปนเงิน 850,000 บาท 

 - พัฒนาอบรมบุคลากรนักยุทธศาสตรกลุมจังหวัด   
 - คาจางลูกจางชั่วคราว จํานวน 2 คน   
      วุฒิปริญญาตรี  1  อัตรา  
      วุฒิปริญญาโท  1  อัตรา  

- คาวัสดุอุปกรณ 
 -  คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
 - คาตอบแทนทาํงานนอกเวลา 
 - คาใชจายอื่น ๆ  

 (6)  วิธีการดําเนินงาน     ดําเนินการเอง     จางเหมา/บริการ 
       (7)  วงเงนิของโครงการ              

หนวย : บาท 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2553 13,000,000  13,000,000 
2554 8,000,000  8,000,000 
2555 8,000,000  8,000,000 
2556 8,000,000  8,000,000 

รวมทั้งสิ้น 37,350,000  37,350,000 
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 (8)  รายละเอียดวงเงนิของโครงการ  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

แหลงเงิน งบประมาณ เงินนอกระบบ 

รวมท้ังสิ้น 13,000,000 - 

เงินงบประมาณ 13,000,000  

กิจกรรมท่ี 1  การวางแผนบริหารจัดการและการ
พัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   

10,000,000  

คาตอบแทน/ใชสอย 
       - ศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกลุม
จังหวดัภาคกลางตอนบน 2    

 
6,000,000 

 

      - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวดั
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) จํานวน 6 คร้ัง 

300,000  

     - ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จํานวน 1 คร้ัง 

500,000  

     - ประชุมคณะอนกุรรมการตามประเดน็
ยุทธศาสตรกลุมจังหวดัภาคกลางตอนบน 2   

500,000  

     - ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนตัวช้ีวัดกลุมจังหวัด 
จํานวน 6 คร้ัง 

200,000  

      - ประชุมเรื่องอื่น ๆ ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย  
จํานวน 3 คร้ัง 

2,500,000  

กิจกรรมที่ 2  งานตดิตามประเมินผลการพฒันากลุม
จังหวดัภาคกลางตอนบน 2     

2,150,000  

คาตอบแทน/ใชสอย   

- การตดิตามผลตามแผนพัฒนากลุมจังหวดัและตวัช้ีวดั
กลุมจังหวดั (จางคณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี) 
 
 

800,000  
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แหลงเงิน งบประมาณ เงินนอกระบบ 

- การประเมนิผลยุทธศาสตรกลุมจังหวดั (จางคณะที่
ปรึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

650,000  

- จัดทํารายงานประป 2553  จํานวน 3 คร้ัง ๆ  ละ 500 เลม 400,000  
-  พัฒนาขอมูลขาวสารกลุมจงัหวัด 300,000  
กิจกรรมที่ 3 งานบริหารงานสํานักบริหารยทุธศาสตร
กลุมจังหวดัภาคกลางตอนบน 2   

850,000  

คาตอบแทน/ใชสอย   

- พัฒนาอบรมบุคลากรนกัยุทธศาสตรกลุมจงัหวัด    350,000  
- คาจางลกูจางชั่วคราว จาํนวน 2 คน   
  วุฒิปริญญาตรี  1  อัตรา งบประมาณ   95,280  บาท 
   วุฒิปริญญาโท  1  อัตรา งบประมาณ 116,400 บาท 

211,680  

คาวัสด ุ   
-  คาน้ํามนัเชื้อเพลิง  200,000  
- คาตอบแทนทํางานนอกเวลา 60,000  
- คาใชจายอ่ืน ๆ 28,320  
งบลงทุน -  

   

   
   
งบเงินอดุหนนุ -  

งบรายจายอื่น ๆ -  

เงินนอกงบประมาณ -  

-เงินรายได -  
-เงินทดรองราชการ -  
-เงินกู -  
-เงินชวยเหลือจากตางประเทศ -  
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 (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ  
  10.1 กลุมจังหวัดจะตองจัดทําการปรับแผน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และงบประมาณของประเทศ 
  10.2 จะจัดทําแสดงความคิดเห็นแผนปฏิบัติการเปนประจําทุกป เพื่อใหทุกภาค
สวนเกิดความตื่นตัวเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนากลุมจังหวัดแบบองครวม 
  10.3 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จะใชแผนปฏิบัติ
การในการกํากับ ดูแล ติดตาม ผลการพัฒนาพื้นที่กลุมจังหวัด และใชประโยชนจากแผนสนับสนุน
เชิงวิชาการแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
  10.4  สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดมีการจัดระบบการบริหารงานที่เปน
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพและมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

 (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด  - 
    - 
 
 
 
 (12)  แนวทางแกไข   
    - 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 เชือ่มโยงการกระจายสนิคาทางบกและทางน้ํา 
******************************* 

โครงการของกลุมจังหวัด 

1. โครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทําแผนปฏิบัติการ Logistics  
กลุมจังหวัดฯ           งบประมาณ  8,000,000  บาท 

2. โครงการพฒันาความรูการบริหารจัดการขนสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในภาคอุตสาหกรรมและ SMEs        งบประมาณ    600,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมทางน้ํา ขุดลอกแมน้ําเจากระยา     
งบประมาณ 20,000,000 บาท 

                                      รวมงบประมาณทั้งหมด   28,600,000 บาท 
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ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย 
ชื่อโครงการ  :  ศึกษาความเหมาะสมและจดัทําแผนปฏิบัติการ Logistics  กลุมจังหวัด   
(ลพบุรี  สิงหบุรี  ชัยนาท  อางทอง)     วงเงิน ........8,000,000.........บาท 
หนวยดําเนินการ :   สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอางทอง   
ผูรับผดิชอบ :   นายนวิาศ    หลอวัฒนากูล     
ตําแหนง :  ผูอํานวยการสํานกังานทางหลวงชนบทจังหวดัอางทอง    
หมายเลขโทรศัพท  :  081-4539155    
 (1)  หลักการและเหตุผล        
  (1)  ที่มา :  (ระบุจุดริเร่ิมที่ทาํใหเกิดโครงการ)        
 กลุมภาคกลางตอนบนที่  2  ตระหนักถึงความสําคัญในการเปนศูนยรวบรวมและกระจาย
สินคา (Distribution Center) ในจังหวัดอางทอง รวมทั้งจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 2 
(ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง) เพื่อรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจภายในกลุมจังหวัด ทั้ง
ในสวนของสินคาทางการเกษตรหลายประเภทที่มีการสงมาขายกรุงเทพมหานคร และสวนที่สงขาย
ไปตางประเทศ รวมถึงวัสดุกอสรางตางๆ ที่สงมาขายในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคกลาง  
  (2)  สภาพปญหา / ความตองการ :       
 จังหวัดกลุมภาคกลางตอนบนที่  2 (ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง)  ตระหนักถึง
ความสําคัญในการมีศูนยรวบรวม กระจายสินคา (Distribution Center) ในระบบการกระจายสินคา
และหวงโซ อุปทาน  ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจภายในกลุมจังหวัด 
ทั้งในสวนของสินคาทางการเกษตรหลายประเภทที่มีการสงมาขายกรุงเทพมหานคร และสวนที่สง
ขายไปตางประเทศ รวมถึงวัสดุกอสรางตางๆ ที่สงมาขายในพื้นที่หลายจังหวัดของ ของภาคกลาง  
จึงมีความจําเปนตองไดมีการศึกษาความเหมาะสมและจัดทําแผนปฏิบัติการ  Logistics  เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาดานการกระจายสินคาของกลุมจังหวัด     
  (3)  ความเรงดวน  :  (ระบุระดับความจําเปนเรงดวนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)   
 ดวนมาก  เพื่อลดตนทุนการขนสงของผูประกอบการในกลุมภาคกลางตอนบนที่ 2   
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 (2)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ         
  (2.1)  วัตถุประสงคของโครงการ  :                     
 1. เพื่อทบทวนศักยภาพการพัฒนาระบบขนสงสินคา  และการกระจายสินคา และการ
กระจายสินคาของพื้นที่กลุมจังหวดั กลุมภาคกลางตอนบบนที่ 2 (ลพบรีุ  สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง) 
และพื้นที่ โดยรอบ ทั้งในสวนการขนสงปจจุบันและสวนที่จะมกีารเพิม่ขึ้นในอนาคตโดยที่เปน
ระบบทางถนนและระบบทางน้ํา         
 2. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบการขนสงและการกระจายสินคาให
ครอบคลุมระบบทางถนน ทางน้ําและ ระบบราง ของพื้นที่ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบบนที่ 2 
(ลพบุรี  สิงหบุรี  ชัยนาท อางทอง ) และจงัหวัดใกลเคยีง      
 3. เพื่อถายทอดความรูและประสบการณ  ใหแกเจาหนาทีภ่าครัฐและผูประกอบการ  
  (2.2)  ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวดั             
            ประเดน็ยุทธศาสตร  (กลยุทธ)        
  พัฒนาโครงขายคมนาคมทางบก      
  สนับสนุนแหลงกระจายสินคาทางน้ํา      
  (2.3)  ลักษณะโครงการ                                 
  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ     

การพัฒนาดานสังคม    
ดานการบริหารจัดการ   

  การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
  ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ   
  (2.4)  สถานภาพของโครงการ                           
  โครงการ     โครงการ ใหม    
 (2.5)  ประเภทของโครงการ                             
  พัฒนา   ดําเนนิการปกต ิ    
  (2.6)  ระยะเวลาดําเนินการ ....1.... ป    เร่ิมตนป....2553.... ส้ินสุดป... 2553....... 
  (2.7)  สถานที่ดํานินโครงการ : (ระบุพื้นทีด่ําเนินการ)  พืน้ที่จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ( 
ลพบุรี  สิงหบุรี  ชัยนาท  อางทอง)    
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 (3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย     
  (3.1)  กลุมเปาหมาย :  ผูประกอบการอุตสาหกรรม  ผูประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม  

เกษตรกรรม        
        (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :   ผูประกอบการ  เกษตรกร  ภาครัฐ  (4) เปาหมาย ผลลัพธ 

และผลกระทบโครงการ 
 (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เปาหมายโครงการ 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

แผน แผน แผน แผน แผน ตัวชี้วัด หนวยนับ 

(ผล)*          

 - ตัวชี้วัด  แผนปฏิบัติการ   แผน 1         

Logistics   กลุมจังหวัด              

( ลพบุรี  สิงหบุรี  ชัยนาท  อางทอง)               

              

              
          * ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ 2552) 

(4.2) ผลลัพธ  :   มีแผนปฏิบตัิการ  การกระจายสินคา  ทางบก  ทางน้าํ  และระบบรางน้ําทีม่ีประสิทธภิาพ   
(4.3) ผลกระทบ:        
         เชิงบวก :    มีแผนปฏิบัติการ  การกระจายสินคาทีด่ ี สามารถนําไปพัฒนาระบบการกระจาย
สินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบเศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น     
         เชิงลบ :     ไมมี         
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(5)  แนวทางการดําเนินงาน        
      ดําเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา  โดยมแีนวทางการดําเนินการดังนี้      
           5.1   รวบรวมและศกึษาทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดในพื้นที่
ศึกษา ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การคาและการคมนาคมของแตละจังหวดั  
            5.2   ศึกษาและวิเคราะหอุปสงคในกิจกรรมโลจิสติกส ของภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม และภาคการคาที่ใชอยูปจจุบนัของจังหวัดในพื้นที่ศึกษา จําแนกตามรายจังหวัด  
            5.3   ศึกษา ร วบรวมขอมูล  และวิเคราะหวัตถุดบิ  สินคา  และขอมูลที่จําเปนตองมีการ
เคลื่อนยายของแตละภาคธุรกิจ (ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการคา) จําแนกตามราย
จังหวดัในพื้นที่ศึกษา ขนาดและปริมาณ  จําแนกแหลงที่มา แหลงที่นาํสง เสนทางและวิธีการ
เคลื่อนยาย         
           5.4  ช้ีใหเห็นจุดเดน จุดดอย ของกจิกรรมโลจิสติกส ที่มีใชในกลุมจังหวัดในพื้นที่ศึกษา ณ 
ปจจุบัน         
           5.5  เสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงระบบการเคลื่อนยายวัตถุดิบ สินคา ขอมูล 
ทั้งระบบการเคลื่อนยายที่มอียูในปจจุบัน และเสนอแนะระบบที่เหมาะสมในการเคลื่อนยาย วัตถุดบิ 
สินคา และขอมูล เพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต       
           5.6 รวบรวมและศกึษาสภาพโครงขายการขนสงในปจจุบนัแตละระบบ ไดแก ระบบถนน 
ระบบทางน้ํา และระบบรถไฟ รวมทั้งความสามารถในการรองรับ การเชื่อมตอ และแผนการพัฒนา 
           5.7 ศึกษา วิเคราะห ปญหา ขอจํากดัและเสนอแนวทางแกไขระบบเครือขายคมนาคม เพื่อ
เชื่อมโยงการสงสินคาเขาและสินคาออก        
           5.8 จัดทําแผนปฏิบัติการในการพฒันาจังหวัดใหเปนศูนยกระจายสินคาของกลุมจังหวัด โดย
ประกอบดวยแผนการปรับปรุงโครงขายการคมนาคม งบประมาณเบือ้งตน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ประเมินผลประโยชนทีจ่ะไดรับ และระยะเวลาการดําเนนิการ     
           5.9    จัดใหมกีารถายทอดประสบการณใหแกเจาหนาที่และคณะกรรมการ โดยการจัดอบรม
และดูงานในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จในการจัดระบบโลจิสติกส เปนระยะเวลา 5 วัน 
เจาหนาทีห่รือคณะกรรมการ        
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(6) วิธีการดําเนินงาน    

ดําเนนิการเอง                  จางเหมา  
(7) วงเงินของโครงการ 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

2552             

2553 8,000,000     8,000,000 

2554             

2555             

2556             

รวมทั้งสิ้น 8,000,000     8,000,000 

 
 (8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น     

    งบดําเนินงาน  -   
       - คาตอบแทน     
      - คาใชสอย     
      - คาวัสด ุ     
      - คาสาธารณูปโภค     
      
งบลงทุน  -   
       - คาครุภณัฑ     
      - คาที่ดินและสิ่งกอสราง     
      
งบเงินอุดหนนุ  -   
      
งบรายจายอื่น 8,000,000   บาท   
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      (9) ความพรอมของโครงการ   
          (9.1) พื้นที่ดําเนนิโครงการ   
                             ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการหรอืไดรับอนุญาตตามกฏหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันท ี   
                             อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแลว อยูในระหวาง จัดเตรียมพื้นที ่หรือ กําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฏหมาย   
                             อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และการคัดเลอืกพื้นที่ดําเนนิการ 
            (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิัติงาน   
                             มี และสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)    
สํานักงานทางหลวงชนบทจงัหวัดอางทอง     
                             มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)...........  
(9.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ   
               © บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด     บางสวน      ไมมีประสบการณ                        
                © เครื่องมือดําเนนิการ                           

มีพรอมดําเนินการไดทันที  
                           มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม  
                           ไมมี ตองจดัหาเพิ่มเติม  
                © เทนนิคในการบริหารจัดการ                           

มีประสบการณสูง  
                           มีประสบการณปานกลาง  
                           ไมมีประสบการณ  
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(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เมื่อโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :            
 ...................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
          
 '(11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด :                                                                    
        
 ....................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................
 .......................................................................................................................  
        
 '(12)  แนวทางแกไข :  (ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย  ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกล
ยุทธ ฯลฯ)                                        
  
 ....................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................  
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ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย 
ชื่อโครงการ : "โครงการพัฒนาความรูการบริหารจัดการขนสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ภาคอุตสาหกรรมและ SMEs"     วงเงิน     600,000      บาท 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดั ชัยนาท  ลพบุรี สิงหบุรี และอางทอง 
ผูรับผิดชอบ : นายสุรพล  ชามาตย  ตําแหนง :  อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง       
หมายเลขโทรศัพท  0-3561-1978   

 (1)  หลักการและเหตุผล         
 (1.1)  ที่มา :   อันเนื่องมาจากในปจจุบันภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) นับวาเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงทาง
ภาครัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเนื่องแต
อยางไรก็ดีภาวะดานเศรษฐกิจในปจจุบันผูประกอบการมักจะประสบปญหาตางๆทั้งปจจัยภายใน
และตางประเทศ ทําใหการประกอบธุรกิจไดรับผลกระทบและไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
สาเหตุสวนใหญ ผูประกอบการมักขาดความรูประสบการณในการบริหารกระบวนการตางๆทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรจึงทําใหมีตนทุนทางดานการผลิต การขนสงเคลื่อนยายสินคาและการ
บริการที่สูงขึ้น  ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาความรูการบริหารจัดการขนสงเคลื่อนยายสินคาตางๆ โดย
มีการปรับปรุงกระบวนงานใหมีความสามารถในการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ใหสูงยิ่งขึ้น  
อันนํามาสูการมีรายไดเพิ่มขึ้นธุรกิจมีความมั่นคงสามารถแขงขันดานการตลาดไดมากยิ่งขึ้นและ
อยางตอ เนื่อง ซ่ึงการดําเนินการสอดคลองเปนไปตามยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 
2 และยุทธศาสตรจังหวัดอางทอง คือเชื่อมโยงการกระจายสินคาทั้งทางบกและทางน้ํา   
 (1.2) สภาพปญหา / ความตองการ : จากการที่ภาวะดานเศรษฐกิจในปจจุบันผูประกอบการ
มักประสบปญหาตางๆ ทั้งปจจัยภายในและตางประเทศ ทําใหการประกอบธุรกิจไดรับผลกระทบ
และไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร สาเหตุสวนใหญผูประกอบการมักขาดความรู ประสบการณ
การบริหารในกระบวนการตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร จึงทําใหมีตนทุนทางดานการผลิต 
การบริหารจัดการขนสง การจัดเก็บสินคา การจําหนาย และการบริการที่สูงขึ้น ดังนั้นบุคลากรจึง
ควรไดรับการพัฒนาความรูและเปรียบเทียบดูงานเพื่อใหมีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการขนสง และเพิ่มประสิทธิภาพใหสูงยิ่งขึ้น อันนําไปสูการมีรายไดเพิ่มขึ้น ธุรกิจมีความมั่นคง
สามารถแขงขันดานการตลาดไดสูงขึ้น  
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 (1.3)  ความเรงดวน  :  (ระบรุะดับความจําเปนเรงดวนและผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้น)  
           จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในปจจุบันไมเพียงเปนการแขงขันกันในดานคณุภาพสินคา 
ราคา และตราสินคา เทานั้นแตปจจุบนัสิ่งที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันคือ การแขงขันใน
ดานการขนสงสินคา ที่จะตองทําใหสินคาถึงมือลูกคาใหเร็วที่สุด โดยมคีาใชจายและตนทุนราคา
ผลิตที่ต่ําลงแตมีประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการขนสงที่สูงขึ้น    
     
 (2)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ          
 (2.1)  วัตถุประสงคของโครงการ  :                     
            1. เพื่อใหผูประกอบการไดรับความรูความเขาใจเชิงกลยุทธเกี่ยวกับการขนสงสินคา
และนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในสถานประกอบการของตนเองได    
            2. เพื่อใหผูประกอบการที่เขารวมโครงการไดนําความรูที่ไดรับไปปรับปรุงกระบวน 
งานดานการบริหารจัดการขนสงใหมีการลดตนทุน และเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค 
           3. เพื่อใหสถานประกอบการที่เขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนั
และกัน สรางความสัมพันธอันดีตอกันนําไปสูการรวมกลุมโลจิสติกสสัมพันธ เพื่อประโยชนดาน
ขอมูลขาวสารการบริหารงานใหมกีารลดตนทุน และเพิม่ประสิทธิภาพ    
           4. เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามยุทธศาสตรกลุมจังหวดัภาคกลางตอนบน 2 คือ 
เชื่อมโยงการกระจายสินคาทัง้ทางบกและทางน้ํา อีกทั้งยังสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดอางทอง 
คือ เชื่อมโยงการกระจายสนิคาทั้งทางบกและทางน้ํา      
 (2.2)  ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวดั              
            ประเดน็ยุทธศาสตร  (กลยุทธ)        
   สนับสนุนแหลงกระจายสินคาทางบกทางน้ํา    
 (2.3)  ลักษณะโครงการ                                  
   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาดานสังคม  
   ดานการบริหารจัดการ   
   การบริหารจัดการดกานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
   ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ   
 (2.4)  สถานภาพของโครงการ                            
    โครงการเดิม    โครงการ ใหม  
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 (2.5)  ประเภทของโครงการ                              

   พัฒนา   ดําเนนิการปกต ิ   

 (2.6)  ระยะเวลาดําเนินการ       1        ป    เร่ิมตนป     2553     ส้ินสุดป     2553   

 (2.7)  สถานที่ดาํเนนิโครงการ : (ระบุพืน้ที่ดาํเนินการ)  จังหวดัลพบุรี สิงหบรีุ ชัยนาท อางทอง 

 (3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสยี        

 (3.1)  กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการภาคอตุสาหกรรม และSMEs ในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2   ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง เขารับการฝกอบรมจํานวน 200 คน   

 (3.2)  ผูมีสวนไดสวนเสยี :  

1.  จังหวดั ลพบุรี, สิงหบุรี, ชัยนาท และอางทอง   

          - เจาหนาที่สํานักงานอตุสาหกรรมจังหวัด    

          - เจาหนาที่สํานักงานทางหลวงชนบท     

          - หอการคา       

          - สภาอุตสาหกรรม       

 2. เจาหนาที่สํานักงานขนสงทางน้ําสาขาอยุธยา   

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

    (4.1)  เปาหมายโครงการ 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

แผน แผน แผน แผน แผน ตัวชี้วัด หนวยนับ 

(ผล)*          

              

 -  จํานวนบุคลากรดานกระจาย คน - 200       

สินคาที่ไดรับการพัฒนาความรู             

การบริหารจัดการขนสง             

              

 * ผลการดําเนนิในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ 2552)   
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    (4.2) ผลลัพธ: 1. ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ SMEs   และผูมีสวนไดสวนเสียมีความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาดานการบริหารจัดการขนสงจากการฝกอบรมและศึกษาเปรียบเทียบกับโรงงาน
หรืออุตสาหกรรมตนแบบ         
                        2. ในดาน Cost Efficiency ไดแกการลดตนทุนที่ไมกอใหเกิดมูลคาลดลง  
                         3 ในดาน Reliability and Security ไดแกความสามารถในการรับรองเวลาและ
คุณภาพของสินคา/บริการเพิ่มขึ้น          
                         4. ในดาน Responsiveness ไดแก ความสามารถในการตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดทันเวลาเพิ่มขึ้น  
   (4.3) ผลกระทบ:         
         เชิงบวก : GPP ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดอางทองเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และ SMEs  สามารถลดตนทุนคา ใชจ ายในการบริหารจัดการด านขนสงมี
ประสิทธิภาพ         
         เชิงลบ : ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั้งภายในและภายนอกประเทศหากภาครัฐมิไดเขาไปให
ความรูจะเปนผลใหผูประกอบการ กระทบกับปญหาเศรษฐกิจในครั้งนี้ได    
(5) แนวทางการดําเนินงาน         
         1. สํารวจกลุมเปาหมายของโครงการ        
         2. ประสานวิทยากร         
         3. ประชาสัมพันธรับสมัคร และคัดเลือกผูเขารวมโครงการ     
         4. จัดฝกอบรมใหความรู จํานวน 1 วัน       
         5. จัดศึกษาเปรียบเทียบกับโรงงานหรืออุตสาหกรรมตนแบบ (Best Practice) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
มุมมองและการจัดการดานขนสง จํานวน 1 วัน       
         6. ประเมินผล         
         7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ       
(6) วิธีการดําเนินงาน                  ดําเนินการเอง   จางเหมา  
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(7) วงเงินของโครงการ 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2552             
2553 600,000     600,000 
2554             
2555             
2556             

รวมท้ังสิ้น 600,000     600,000 

 
(8) รายละเอียดวงเงนิของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น     

    งบดําเนนิงาน 600,000   

       - คาตอบแทน           7,200     

       - คาใชสอย            564,800     

      - คาวัสด ุ                  24,000     

      - คาสาธารณูปโภค     4,000     

      

งบลงทุน     

       - คาครภุณัฑ     

      - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     

      

งบเงินอดุหนนุ     

      

งบรายจายอื่น     

      

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจายได     
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(9) ความพรอมของโครงการ   
          (9.1) พืน้ที่ดําเนนิโครงการ   
                             ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการหรอืไดรับอนุญาตตามกฏหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันท ี อยูใน
ระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นทีด่าํเนินการแลว  

 อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือ กําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฏหมาย   
                            อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และการคัดเลอืกพื้นที่ดําเนนิการ  
            (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิัติงาน   
                              มี และสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) จังหวัด
อางทอง โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง   
                             มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)............. 
            (9.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนนิการ   
               © บุคลากรมีประสบการณ ทั้งหมด        บางสวน       ไมมีประสบการณ                        
                © เครื่องมือดําเนนิการ                          

 มีพรอมดําเนินการไดทันที  
                              มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม  
                             ไมมี ตองจดัหาเพิ่มเติม  
                © เทคนิคในการบริหารจัดการ                          

 มีประสบการณสูง  
                             มีประสบการณปานกลาง  
                             ไมมีประสบการณ     
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(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เม่ือโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :   ดําเนินการติดตามผลวาผูที่ เขารวมโครงการไดนําความรูที่ไดรับไปใชเกิด
ประโยชนมากนอยเพียงใด         
           1.  หากมีผูที่ประสบความสําเร็จจะไดนําเปนตนแบบใหแกรายอ่ืนตอไป  
           2.  หากยังไมสามารถดําเนินการไดจะไดดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการที่สนใน
เขารวมโครงการนํารอง ใหไดรับคําปรึกษาเชิงลึกการบริหารจัดการขนสงตอไป   
 (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด :                                                                     
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
         
 (12)  แนวทางแกไข :  (ระบแุนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย  ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกล
ยุทธ ฯลฯ)                                        
  
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
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ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย (โครงการของกลุมจังหวัด)      
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงเสนทางคมนาคมทางน้ําขุดลอกแมน้ําเจาพระยา วงเงนิ  20,000,0000 บาท 
หนวยดําเนินการ : ศูนยพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ 1 (อยุธยา) 
 ผูรับผิดชอบ :  นายไพโรจน  เกษมศิริ ตําแหนง : หวัหนาศูนยพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ 1 
(อยุธยา) 
 หมายเลขโทรศัพท 035 214572    
 (1)  หลักการและเหตุผล         

 (1)  ที่มา :  (ระบุจุดริเร่ิมที่ทาํใหเกิดโครงการ)       
จากนโยบายของรัฐบาลดานโลจิสติก กรมการขนสงทางน้ําและพานิชยได

กําหนดใหจังหวัดอางทองเปนจุดที่จะสรางสถานที่ขนถายสินคาทางลําน้ําโดยใชแมน้ําเจาพระยาใน
จังหวัดอางทองเปนเสนทางการเดินเรือ แตเนื่องจากแมน้ําเจาพระยาชวงจังหวัดอางทองมีระดับ
ความลึกและความกวางของแมน้ําไมเพียงพอตอการเดินเรือ จึงตองมีการขุดลอกแมน้ําเจาพระยา
เพื่อใหเรือขนสงสินคาขนาดใหญสามารถเดินไดสะดวกและแมน้ําเจาพระยาบางชวงตื้นเขินเปน
อุปสรรคตอการไหลของน้ําในฤดูน้ําหลาก 

 (2)  สภาพปญหา / ความตองการ :       
               แมน้ําเจาพระยาบางชวงตื้นเขินหากปรับปรุงโดยการขุดลอกเพื่อรองรับใหเรือ
ลําเลียงสินคาขนาดใหญสามารถเดินไดและยังสามารถชวยใหน้ําไหลไดสะดวกในฤดูน้ําหลาก ซ่ึง
จะชวยบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดอางทอง        

(3)  ความเรงดวน  :  (ระบุระดับความจําเปนเรงดวนและผลกระทบที่จะเกดิขึ้น)   
           เนื่องจากกรมการขนสงทางน้ําและพานิชยไดจัดสรางทาเทียบเรือที่จังหวัดอางทอง
ใน ป 2552 แลวเสร็จในป 2553 ทําใหตองปรับปรุงเสนทางการเดินเรือใหพรอมกับการแลวเสร็จ
ของทาเทียบเรือ 
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 (2)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ          
  (2.1)  วัตถุประสงคของโครงการ  :                     
 1.เพื่อใหแมน้ําพระยาใหมีระดบัความลกึของน้ําใหเพยีงพอตอการเดนิเรือลําเลียงขนาดใหญ   
  2.เพื่อบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดอางทอง       
  (2.2)  ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวดั              
            ประเดน็ยุทธศาสตร  (กลยุทธ)        
     1. พัฒนาโครงขายคมนาคมทางบก     
     2. สนับสนุนแหลงกระจายสินคาทางบกและทางน้ํา  
   .............................................................................................................
   .............................................................................................................
   ............................................................................................................. 

 (2.3)  ลักษณะโครงการ                                  
       การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   การพัฒนาดานสังคม  
    ดานการบริหารจัดการ   
    การบริหารจัดการดกานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    ดานการรักษาความมัน่คงและความสงบ   
  (2.4)  สถานภาพของโครงการ                            
    โครงการ                 โครงการ ใหม   
  (2.5)  ประเภทของโครงการ                             
       พัฒนา    ดําเนนิการปกติ   
  (2.6)  ระยะเวลาดําเนินการ ....7..เดือน   เร่ิมตนป...1 ธ.ค.52....... ส้ินสุดป..30.มิ.ย.53........ 
  (2.7)  สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ)   
           ขุดลอกแมน้ําเจาพระยาตั้งแต อ.เมืองถึง อ.ปาโมก จังหวดัอางทอง รวมความ
ยาวของแมน้ําเจาพระยา ประมาณ 19 กม.        
 (3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย        
  (3.1)  กลุมเปาหมาย : 1. ผูประกอบการขนสงทางน้ํา  2. ผูประกอบการขนสงสินคาทางบก 
  (3.2)  ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนที่อาศัยอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาอําเภอปาโมกและ
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง   
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(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ  
     (4.1)  เปาหมายโครงการ   

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

แผน แผน แผน แผน แผน ตัวชี้วัด หนวยนับ 

(ผล)*          
ลูกบาศกเมตร   125,000       

( ม.3 )           
            

 ตัวช้ีวดั   ปริมาณดินที่ขดุได 125,000 ม.3  
(คิดราคาลูกบาศกเมตรละ 160 บาท) 

            
* ผลการดาํเนินในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 - กุมภาพนัธ 2552)         

 
 (4.2) ผลลัพธ: ใชเปนเสนทางเดินเรือลําเลียงสินคาไดสะดวกรวดเรว็ และน้ําไหลได

สะดวกลดการเกิดปญหาดานอุทกภัยของจังหวัดอางทอง      
  (4.3) ผลกระทบ:        
    เชิงบวก : ประชาชนในพืน้ทีม่ีงานทําเพิ่มขึน้จากการรับจางทํางานการขดุลอกรอง
น้ําของแมน้ําเจาพระยาและประโยชนทางดานการประมง      
    เชิงลบ : ประชาชนในพืน้ทีท่ี่สัญจรทางน้ําอาจไป-มาไมสะดวกในระหวางการขุด
ลอกรองนําของแมน้ําเจาพระยาและอาจเกดิการเคลื่อนตัวของดินบริเวณริมตล่ิง   
(5) แนวทางการดําเนินงาน (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานที่จะทําภายใตโครงการที่กลุมจังหวัด 

เสนอขอ)  
1. รวบรวมขอมูลของรองน้ําในแมน้ําเจาพระยาตั้งแตอําเภอปาโมกขถึงอําเภอเมือง จังหวัด

อางทอง 
2. ดําเนินการจางเหมาขุดลอกรองน้ําเดินเรือของแมน้ําเจาพระยา     
(6) วิธีการดําเนินงาน                  ดําเนินการเอง   จางเหมา  
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(7) วงเงินของโครงการ 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2552           
2553 20,000,000  บาท   20,000,000  บาท 
2554             
2555             
2556             

รวมท้ังสิ้น 20,000,000  บาท      20,000,000  บาท  
  
 
(8) รายละเอียดวงเงนิของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553    
  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 20,000,000  บาท   

    งบดําเนินงาน     
       - คาตอบแทน     
      - คาใชสอย     
      - คาวัสด ุ     
      - คาสาธารณูปโภค     
      
งบลงทุน 20,000,000  บาท   

       - คาครุภณัฑ     
      - คาที่ดินและสิ่งกอสราง     
      
งบเงินอุดหนนุ     
      
งบรายจายอ่ืน     
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  (9) ความพรอมของโครงการ   
          (9.1) พื้นท่ีดําเนินโครงการ   
                             ดําเนนิการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการหรอืไดรับอนุญาตตามกฏหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันท ี   
                      อยูในระหวางเตรยีมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพืน้ที่
ดําเนินการแลว อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือ กําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฏหมาย   
                              อยูในระหวางศกึษาความเหมาะสม และการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ  

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบตัิงาน   
                   มี และสมบูรณ (ใหระบชุื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)................. 
                   มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).ศูนยพัฒนา
และบํารุงรักษาทางน้ําที่ 1   
            (9.3) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนนิการ   
               © บคุลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด         บางสวน   ไมมีประสบการณ                        
                © เคร่ืองมือดําเนนิการ                         

  มีพรอมดาํเนินการไดทนัที  
                             มีบางสวนและตองจดัหาเพิ่มเติม  
                             ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม  
                © เทนนิคในการบริหารจัดการ              

  มีประสบการณสูง  
                              มีประสบการณปานกลาง  
                              ไมมีประสบการณ     
 
(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดแูลบํารุงรักษา  เม่ือโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :    เนื่องจากตะกอนดินมีการไหลอยางมากในฤดูน้ําหลากจึงทําใหตองมกีารขุดลอก
รองน้ําเรือเดินทุกป          
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(11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด :                                                                     
               ประชาชนในพืน้ทีท่ี่สัญจรทางน้ําอาจไมไดรับความสะดวกในการเดินทางใน
ระหวางการดําเนินการขุดลอก ขอจํากัดการขุดลอก การขุดลอกไมสามารถดําเนินการไดในฤดนู้ํา
หลาก     นอกจากนี้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเล้ียงปลาในกระชัง อาจไดรับผลกระทบจากการที่น้ํา
ขุนในระหวางการขุดลอกรองน้ํา           
(12)  แนวทางแกไข :  (ระบแุนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย  ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกล
ยุทธ ฯลฯ)                                 
 แนวทางแกไขปญหา จังหวัดอางทองควรแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและอําเภอปา
โมกขและอําเภอเมืองประชาสัมพันธใหประชาชนในพืน้ที่ไดทราบกอนดําเนนิการขุกลอกแมน้ํา
เจาพระยา   
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการ การทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

************************************** 
โครงการของกลุมจังหวัด 

1. โครงการสงเสริมดานการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกกลุมจังหวัด      

     งบประมาณ    12,000,000 บาท 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวกลุมจังหวัด  

     งบประมาณ    1,000,000  บาท 
3. โครงการเพิ่มศักยภาพหมูบานทองเท่ียวเปาหมายกลุมจังหวัด     

     งบประมาณ   8,000,000   บาท 
4. โครงการจัดทําปายบอกเสนทางทองเท่ียวกลุมจังหวัด    

งบประมาณ    3,000,000  บาท 
5. โครงการกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว    

งบประมาณ   20,000,000  บาท 
  รวมงบประมาณทั้งหมด    44,000,000  บาท 
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ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย 

 

ชื่อโครงการ : โครงการสงเสรมิดานการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกกลุมจังหวัด  
วงเงิน 12,000,000.00 บาท 

หนวยดําเนินการ :  สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี   
ผูรับผดิชอบ : นายวัลลภ  เพิม่พูล  
ตําแหนง : ทองเที่ยวและกฬีาจังหวดัลพบุรี  หมายเลขโทรศัพท : 036-4211132 
  (1) หลักการและเหตุผล 
       (1.1) ที่มา : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 2 เปนจังหวัดที่ตั้ง อยูใกลกรุงเทพฯ มีแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทอง เที่ยวในทุกกลุมเปาหมาย 
การประชาสัมพันธและการตลาดเปนการสงเสริมการทองเที่ยว นําเสนอสินคาทองเที่ยวของกลุม
จังหวัด เพื่อกระตุนใหเกิดการตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยว จึงเปนผลดีสําหรับกลุมจังหวัดที่จะ
รวบรวมนําผูประกอบการและเจาของแหลงทองเที่ยว เสนอสินคาการ 

       (1.2) สภาพปญหา/ความตองการ  : เนื่องจากกลุมจังหวัดยังขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก  ไมมี
เปาหมาย ลูกคา และแนวทางการตลาดที่เปนกลุมจังหวัดอยางชัดเจน 
       (1.3) ความเรงดวน : เปนเรื่องเรงดวนมาก หากไมดําเนินการทันที จะทําใหการทองเที่ยวของ
กลุม จังหวัดไดรับผลกระทบ  เนื่องจากขาดการดําเนินงานดานการตลาดและการประชาสัมพันธเชิง
รุก   
   (2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
        (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  
                 (1) เพื่อนําเสนอสนิคาทางการทองเที่ยว ไปยังกลุมเปาหมายตาง ๆ ในสวนกลาง 
                (2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวดั 
                       (3) เพื่อจัดใหเกิดชองทางการตลาดสําหรับจําหนายสินคาบริการและโปรแกรมการทองเที่ยว 
                (4) เพือ่เพิ่มจํานวนนกัทองเทีย่วและกระตุนใหเกิดการตดัสินใจเขารวมกจิกรรมและพกัคางแรม 
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        (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
               ประเด็นยุทธศาสตร (กลยุทธ) 

การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภยั 
เชื่อมโยงการกระจายสินคาทางบก  และทางน้ํา 

 บริหารจัดการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 
เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ   
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

        (2.3) ลักษณะโครงการ 
 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ                การพัฒนาดานสังคม           ดานการบริหารจัดการ 

       การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
        ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

        (2.4) สถานภาพของโครงการ 
     โครงการเดิม            โครงการใหม 
        (2.5) ประเภทของโครงการ 

   พัฒนา                       ดําเนินการปกติ       
       (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1  ป  เร่ิมตนป 2553      ส้ินสุดป 2553 
       (2.7) สถานที่ดําเนนิโครงการ : พื้นที่เปาหมายภายในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไดแก  
จังหวดัลพบุรี  จังหวดัอางทอง  จังหวัดสิงหบรีุ  จังหวัดชยันาท  จงัหวดัใกลเคียง  และกรุงเทพมหานคร 
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดเสีย 
        (3.1) กลุมเปาหมาย :  

นักทองเที่ยวชาวไทยทัว่ไป ทุกกลุมเปาหมาย (เด็ก เยาวชน คนทํางาน ผูสูงอายุ) 
        (3.2) ผูมีสวนไดเสยี :  

1. นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ 
                                   2. ผูประกอบการดานการทองเทีย่วกลุมจังหวดัจาํนวน 400,000 คน 
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 (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
        (4.1) เปามายโครงการ 
 

ตัวช้ีวดั หนวยนับ 

ป.2552 

แผน 

ผล 

ป.2553 

แผน 
ป.2554 

แผน 
ป.2555 

แผน 

ป.2556 

แผน 

รอยละที่เพิ่มขึน้ของรายไดจาก
การทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

บาท - 1 %    

รอยละของความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

คน - 60 %    

      * ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551-กุมภาพันธ 2552) 

        (4.2) ผลลัพธ : ไมมีงบประมาณดําเนนิการกลุมจังหวัดในป 2552   นักทองเที่ยวเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในกลุมจังหวัดทาํใหมีรายไดจากการทองเที่ยว เพิ่มขึ้นรอยละ 10 
        (4.2) ผลกระทบ : 
               เชิงบวก :  ผูประกอบการ ชุมชนมรีายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพิม่ขึ้น 
               เชิงลบ :    ไมมี 
 
   (5) แนวทางการดําเนินงาน 
        (5.1)  โฆษณาประชาสมัพันธกิจกรรมทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวผานสื่อ ตาง ๆ  =  4,500,000 บาท 
                 (วิทยุ,ส่ิงพิมพ,โทรทัศน) 
        (5.2) รวมงานสงเสริมการขาย                                                          =  4,500,000 บาท 
        (5.3) นําคณะบริษัทนําเที่ยวและสื่อมวลชนทดสอบ เสนทางทองเที่ยว         =  1,500,000 บาท 
        (5.4) พัฒนา Brand Imageกลุมจังหวดั                                               =  1,500,000 บาท 
   (6) วิธีการดาํเนินงาน                  ดําเนินการเอง                 จางเหมา 
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   (7) วงเงินโครงการ 
 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

- 
12,000,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
12,000,000 

- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น    

(8) รายละเอียดวงเงนิของโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น   

งบดําเนนิการ 
    -คาตอบแทน 
    -คาใชสอย 
    -คาวัสด ุ
    -คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
    -คาครุภัณฑ 
    -คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอดุหนนุ 
งบรายจายอื่น 
 

12,000,000 - 
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(9) ความพรอมของโครงการ 
(9.1)  พื้นทีด่ําเนินโครงการ 

   ดําเนนิการไดทันที  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการหรอืไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันท ี

   อยูในระหวางเตรียมการ  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที ่
   ดําเนินการแลว  อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่  หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรค    
   ตางๆหรือเตรียมการอนุญาตตามกฎหมาย 

     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพืน้ที่ดําเนินการ 
 (9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
      มี และสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)............... 
                  มี  แตยังไมสมบรูณ (ใหระบุชือ่หนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)........... 
              ไมมี 
 (9.3)  ความพรอมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดําเนินการ 
     ๏  บุคลากรมีประสบการณ     ทั้งหมด         บางสวน         ไมมีประสบการณ  
  ๏  เครื่องมือดําเนินการ        มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
       มีบางสวนและตองจัดหาเพิม่เติม 
       ไมมี  ตองจัดหาเพิ่มเติม  
  ๏  เทคนิคในการบริหารจัดการ      มีประสบการณสูง 
       มีประสบการณปานกลาง 
       ไมมีประสบการณ 

(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษา  เมื่อโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกดิความยั่งยืนของโครงการ : 

   ............................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................ 
 (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด                          
                                :...................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................ 
     (12)  แนวทางแกไข : .(ระบแุนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกลยุทธ ฯลฯ) 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
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ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย 
 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัด  วงเงิน 1,000,000.00 บาท 
หนวยดําเนินการ :  สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี   
ผูรับผดิชอบ : นายวัลลภ  เพิม่พูล         ตําแหนง : ทองเที่ยวและกฬีาจังหวัดลพบุรี   
หมายเลขโทรศัพท : 036-4211132 
  (1) หลักการและเหตุผล 
       (1.1) ที่มา : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 2 เปนจังหวัดท่ีตั้ง อยูใกลกรุงเทพฯ มีแหลง
ทองเที่ยวและ กิจกรรมทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทอง เที่ยวในทุกกลุมเปาหมาย 
การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว  เพื่ออํานวยความสะดวกใหนักทอง เที่ยวที่เดินทางมา
ทองเที่ยวในกลุมจังหวัด ไดรับการตอนรับที่ประทบัใจ การบริการดวยอัธยาศัยไมตรีมีมรรยาท  ใน
ระดับมาตรฐาน  สามารถแนะนําแหลงทองเที่ยว ใหขอมูล ความรูแกนักทองเที่ยวไดอยางถูกตอง 
       (1.2) สภาพปญหา/ความตองการ  : มาตรฐานบุคลากรดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัดยังไมได
มาตรฐานสากล  ตองการเสริมสรางทักษะ ความรู ความเขาใจดานการใหบริการแกดานการ
ทองเที่ยวในกลุมจังหวัด   เปนการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานของบุคลากรดานการทองเที่ยวใหสูงขึ้น 
       (1.3) ความเรงดวน : เปนเรื่องเรงดวน เพื่อยกระดับบุคลากรดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวดั
ใหมีมาตรฐานสูงขึ้น อันเปนการสรางความพึงพอใจใหแกนกัทองเที่ยว  
   (2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
        (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  
                (1) เพื่อพัฒนาบุคลากรผูใหบริการนักทองเที่ยวมีมาตรฐาน สามารถแนะนําแหลง
ทองเที่ยว ใหขอมูล ความรูแกนักทองเทีย่วไดอยางถูกตอง 
                (2)เพือ่เสริมสรางทักษะ ความรู ความเขาใจดานการใหบริการแกบคุลากรดานการทองเทีย่ว 
               (3) เพื่อยกระดับและมาตรฐานการของบุคลากรดานการทองเที่ยว ใหสูระดบัสากล 
               (4) เพื่อเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานของบุคลากรดานการทองเที่ยวไดอยางพอเพียง 
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       (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
               ประเด็นยุทธศาสตร (กลยุทธ) 

การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภยั 
เชื่อมโยงการกระจายสินคาทางบก  และทางน้ํา 

 บริหารจัดการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 
เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ   
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

        (2.3) ลักษณะโครงการ 
    การพัฒนาดานเศรษฐกิจ                การพัฒนาดานสังคม           ดานการบริหารจัดการ 

     การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม             ดานการรักษาความมั่นคง
และความสงบ 
        (2.4) สถานภาพของโครงการ 
     โครงการเดิม               โครงการใหม 
        (2.5) ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา                       ดําเนินการปกติ       
       (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1  ป  เร่ิมตนป 2553      ส้ินสุดป 2553 
       (2.7) สถานที่ดําเนนิโครงการ : พื้นที่เปาหมายภายในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไดแก   
                                              จังหวดัลพบุรี  จังหวดัอางทอง  จังหวดัสิงหบุรี  จังหวัดชัยนาท                                        
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดเสีย 
        (3.1) กลุมเปาหมาย :  

นักทองเที่ยวชาวไทยทัว่ไป ทุกกลุมเปาหมาย (เด็ก เยาวชน คนทํางาน ผูสูงอายุ) 
        (3.2) ผูมีสวนไดเสยี :  

        1. นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ 
                                         2. ผูประกอบการ,ผูใหบริการดานการทองเทีย่วกลุมจงัหวัดจํานวน 400,000 คน 
                                  3. ชุมชน ทองถ่ิน ในแหลงทองเที่ยว 
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   (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
        (4.1) เปามายโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ป.2552 
แผน 
ผล 

ป.2553 
แผน 

ป.2554 
แผน 

ป.2555 
แผน 

ป.2556 
แผน 

รอยละที่เพิ่มขึน้ของรายไดจาก
การทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

บาท - 1 %    

รอยละของความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

คน - 60 %    

      * ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551-กุมภาพันธ 2552) 

        (4.2) ผลลัพธ : ไมมีงบประมาณดําเนนิการกลุมจงัหวดัในป 2552  แตมนีักทองเทีย่วพงึพอใจการ
ใหบริการเดนิทางเขามาทองเทีย่วในกลุมจงัหวัด ทําใหมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึน้รอยละ 10                            
        (4.2) ผลกระทบ : 
               เชิงบวก :  ผูประกอบการ ชุมชนมรีายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพิม่ขึ้น 
               เชิงลบ :    ไมมี 
   (5) แนวทางการดําเนินงาน 
        (5.1)  อบรมอาสามัครชวยเหลือ นักทองเที่ยวกลุมจงัหวัด                   =  500,000 บาท 

         (5.2) สัมมนาผูบริหาร, ผูประกอบการดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัด  =   500,000 บาท 
             
  (6) วิธีการดําเนินงาน                  ดําเนินการเอง                 จางเหมา 
  (7) วงเงินโครงการ 
 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

- 
1,000,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
1,000,000 

- 
- 
- 

รวมท้ังสิ้น 1,000,000  1,000,000 
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  (8) รายละเอียดวงเงินของโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น   

งบดําเนนิการ 
    -คาตอบแทน 
    -คาใชสอย 
    -คาวัสด ุ
    -คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
    -คาครุภัณฑ 
    -คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอดุหนนุ 
งบรายจายอื่น 
 

1,000,000 - 

 
                                             

(9) ความพรอมของโครงการ 
       (9.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ 
                          ดําเนนิการไดทันที  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการหรอืไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันท ี
        อยูในระหวางเตรียมการ  หมายถึง  ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแลว  อยูในระหวางจัดเตรียมพืน้ที่  หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการ
อนุญาตตามกฎหมาย 
     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพืน้ที่ดําเนินการ 
       (9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
      มี และสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).....................
      มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)............. 
             ไมมี 
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       (9.3)  ความพรอมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนคิการดําเนินการ 
     ๏  บุคลากรมีประสบการณ     ทั้งหมด        บางสวน         ไมมีประสบการณ  
  ๏  เครื่องมือดําเนินการ         มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
       มีบางสวนและตองจัดหาเพิม่เติม 
       ไมมี  ตองจัดหาเพิ่มเติม   
  ๏  เทคนิคในการบริหารจัดการ         มีประสบการณสูง 
       มีประสบการณปานกลาง 
       ไมมีประสบการณ 
  (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษา  เมื่อโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ 
: 
   -กลุมจังหวัดรวมดําเนินการบริหารจัดการ 
  (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด  
   ไมมี   
  (12)  แนวทางแกไข : ...(ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกลยุทธ 
ฯลฯ) 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
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ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย 
ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพหมูบานทองเที่ยวเปาหมาย (OTOP village)    
วงเงิน.....8,000,000.....บาท 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดลพบุรี   ผูรับผดิชอบ  : นางแววตา  นาคแกว  
ตําแหนง พัฒนาการจังหวัดลพบุรี   หมายเลขโทรศัพท. 036-413522 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1)  ที่มา : รัฐบาลไดประกาศป 2552-2553 เปนปแหงการทองเที่ยว เพ่ือเพิ่มรายไดจาก
การทองเที่ยวใหมากขึ้น ตลอดจนกําหนดใหมีการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
ใหมีประชาชนในชุมชน มีการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได โดยการสนับสนุนใหชาวบานมี
การนําภูมิปญญาทองถ่ิน วัตถุดิบที่มีอยูในชุมชน ผนวกกับการนําเทคโนโลยีผสมผสาน เพื่อใหเกิด
สินคา/ผลิตภัณฑขึ้นมา ที่เปนเอกลักษณของตนเองขึ้นมาโดยไมลอกเลียนแบบและยังเปนการ
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีอยูในทองถ่ิน 

(1.2) สภาพปญหา / ความตองการ :                                                                                                  
                   1. ในการพัฒนาและการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนใหมีพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนตองเนนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชนอยางแทจริง                                                
                   2.แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน (ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท 
อางทอง) ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ แตการพัฒนาหมูบาน
ทองเที่ยวยังมีขอจํากัดในการพัฒนาอยูมาก ทั้งดานงบประมาณ บุคลากรในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพหมูบานทองเที่ยว จําเปนตองไดรับการสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
หมูบานทองเที่ยวเปาหมาย ใหครอบคลุมทุกดาน เพื่อใหมีความพรอมในการตอนรับนักทองเที่ยว
ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน ส่ิงแวดลอม กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ส่ิงอํานวยความสะดวก การ
บริการขั้นพื้นฐานตลอดจนการรักษาความปลอดภัยตามศักยภาพของชุมชนที่มีอยู โดยการพัฒนา
แบบบูรณาการใหทุกภาคสวนมีสวนรวม อยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และจะตองมีความเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวกลุมจังหวัดอยางจริงจัง 

(1.3) ความเรงดวน : หมูบานทองเที่ยวเปาหมาย จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน 
เพื่อตองการใหแหลงทองเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ OTOP ที่มีอยูไดรับการพัฒนาใหได
มาตรฐาน ใหเปนที่รูจัก สรางความประทับใจ และเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยัง
กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพและสรางรายไดแกประชาชน/ชุมชน 
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(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 

(1)เพื่อสงเสรมิและพัฒนาศกัยภาพหมูบานทองเที่ยวใหสูงขึ้น 
(2)เพื่อสงเสรมิการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 
(3)เพื่อพัฒนาและเพิ่มชองทางการตลาดใหแกชุมชน 
(4)เพื่อเพิ่มรายไดดานการทองเที่ยวใหแกหมูบานทองเที่ยว 

(2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวดั 
        ประเด็นยุทธศาสตร (กลยุทธ) 

 ประเดน็ยทุธศาสตร : การบริหารจัดการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ : พัฒนาศักยภาพแหลงทองเทีย่วที่มีคณุภาพ 

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

 ……………………………………… 

 ............................................................. 
(2.3) ลักษณะโครงการ 

 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ     การพฒันาดานสังคม  

 ดานการบรหิารจัดการ 

 การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ    
(2.4) สถานภาพของโครงการ 

  โครงการเดิม        โครงการใหม 
(2.5) ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา         ดําเนินการปกติ  
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ....4....ป  เร่ิมตนป ..2553...  ส้ินสุดป ....2556............. 
(2.7) สถานทีด่ําเนินโครงการ : หมูบานทองเที่ยวของจังหวัดในกลุมภาคกลางตอนบน (ลพบุรี 
สิงหบุรี ชัยนาท  อางทอง) จาํนวน 4 จังหวดั  
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (3.1) กลุมเปาหมาย : ประชาชน/ผูนําชุมชนที่อาศัยอยูในหมูบานทองเที่ยวเปาหมายในกลุม
จังหวดัภาคกลางตอนบน (ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง) จํานวน 4 จังหวดั 
 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสยี :ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกีย่วของ/นกัทองเที่ยว 
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(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เปาหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 

หนวย
นับ 

ป พ.ศ.
2552 
แผน 

(ผล)* 

ป พ.ศ.
2553 
แผน 

ป พ.ศ.
2554 
แผน 

ป พ.ศ.
2555 
แผน 

ป พ.ศ.
2556 
แผน 

ตัวช้ีวดั                                                   
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวดั 

รอยละ 5% ของ
ป 51 

5%
ของป 
52 

5%
ของป 
53 

5 %
ของป 
54 

5 %
ของป 
55 

       
       
*ผลการดําเนนิในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กุมภาพนัธ 2552) 
 

(4.2) ผลลัพธ :                                                                                                                                      
1. ประชาชนในหมูบานทองเที่ยวเปาหมายมีรายไดเพิ่มขึน้          
2. ประชาชน กลุมผูผลิตและผูประกอบการในหมูบานทองเทีย่วเปาหมายมีอาชีพ มีรายได 
3. ผลิตภัณฑ OTOP มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากขึ้น 
4. ยอดการจําหนายผลิตภณัฑ OTOP เพิ่มขึ้น 

(4.3) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก : สามารถชวยเหลือประชาชนในชุมชน ใหมีความเปนอยูดีขึน้ มีคุณภาพชวีติที่ดี 
พึ่งตนเองได 
 เชิงลบ :   ไมมี 
(5) แนวทางการดําเนินงาน 
 (1) ศึกษาแนวทางการดําเนนิงานหมูบานทองเที่ยว OTOP ใหมีความเขาใจอยางชดัเจน  

(2) ประชุมชีแ้จงผูที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงานหมูบานทองเที่ยว OTOP  
 (3) วางแผนการดําเนินงาน จดัทําปฏิทินใหชัดเจน 

(4) มอบหมายภารกิจใหกับผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวม 
 (5) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 (6) ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 
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(6) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนนิการเอง         จางเหมา 
(7) วงเงินของโครงการ        
 หนวย : บาท 
 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2552 0 0 0 
2553 8,000,000 0 8,000,000 
2554 8,000,000 0 8,000,000 
2555 8,000,000 0 8,000,000 
2556 8,000,000 0 8,000,000 

รวมท้ังสิ้น 32,000,000 0 32,000,000 

 
(8) รายละเอียดวงเงนิของโครงการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หนวย : บาท 
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 8,000,000 0 
งบดําเนินงาน 
   -คาตอบแทน 
   -คาใชสอย 
   -คาวัสด ุ
   -คาสาธารณูปโภค 

 
110,800 

4,676,600 
1,452,600 

0 

 

งบลงทุน 
   -คาครุภัณฑ 
   -คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

1,760,000  

งบเงินอุดหนนุ 0 0 
งบรายจายอ่ืน 0 0 
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(9) ความพรอมของโครงการ 
 (9.1) พื้นทีด่ําเนินโครงการ  

  ดําเนนิการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการหรอืไดรับอนุญาต ตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันท ี

  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแลว อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย  

  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
 (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ (ใหระบช่ืุอหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ………… 
  มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการทีใ่ช) ........... 

  ไมมี 
 
 (9.3) ความพรอมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดําเนินการ 

ο บุคลากรมีประสบการณ    ทั้งหมด   บางสวน   ไมมปีระสบการณ 

ο เครื่องมือดําเนินการ   
  มีพรอมดาํเนินการไดทนัที 

  มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 

  ไมมี ตองจดัหาเพิ่มเติม 

ο เทคนิคในการบริหารจัดการ  
  มีประสบการณสูง 

  มีประสบการณปานกลาง 

  ไมมี ประสบการณ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

 
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เมื่อโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกดิความยั่งยืน
ของโครงการ : 
 (1) ตองจดัใหมีการประชุมผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 
 (2) จัดใหมกีิจกรรมที่ทําใหเกิดประโยชนกับชุมชนอยางตอเนื่อง 
 (3) แตงตัง้หรอืมอบหมายผูรับผิดชอบหมูบานทองเที่ยวใหชัดเจนและเปนรูปธรรม 
 (4) จัดสรรงบประมาณใหอยางตอเนื่อง  
(11) ปญหา อุปสรรคและขอจาํกัด :  
           ไมมี เนือ่งจากเปนโครงการที่มุงหวงัใหเกิดการพฒันาและสรางรายไดใหแกชมุชนที่เปน
หมูบานทองเที่ยวและสอดคลองกันนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหป 2552-2553 เปนปแหง
การทองเที่ยว 
(12) แนวทางแกไข :  
            ไมมี 
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สรุปโครงการเพิ่มศักยภาพหมูบานทองเที่ยว ป 2553 
จังหวัดลพบุรี 

 

กิจกรรม ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

โครงการพฒันาศักยภาพหมูบาน
ทองเที่ยวเปาหมาย  
(สํานักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัด
ลพบุรี) 

2,000,000 2,000,000 2,00,000,000 2,000,000 

1.หมูบานทองเท่ียวบานพระที่นั่ง
เย็น  
หมูท่ี 6 ตําบลทะเลชุบศร อําเภอ
เมืองลพบุรี ดงันี้ 
  1) กอสรางอาคารแหลงเรียนรู
และตอนรับนกัทองเที่ยวบานพระ
ที่นั่งเย็น หมูที ่6        ต.ทะเลชุบ
ศร อ.เมืองลพบุรี 
2) รถรางสําหรับบริการ
นักทองเที่ยว       บานพระทีน่ั่ง
เย็น หมูที่ 6 ต.ทะเลชุบศร              
อ.เมืองลพบุรี 

600,000 
 
 

200,000 
 
 

400,000 
 
 

600,000 
 
 

200,000 
 
 

400,000 

600,000 
 
 

200,000 
 
 

400,000 

600,000 
 
 

200,000 
 
 

400,000 

2. หมูบานทองเที่ยวบานโคกเจริญ 
หมูที่ 4       ตําบลโคกเจริญ  อําเภอ
โคกเจริญ 
3) พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
วิถีชีวิตและภูมปิญญาไทย หมูท่ี 4 
ตําบลโคกเจริญ      อ.โคกเจริญ 

 
 
600,000 

 
 
600,000 

 
 
600,000 

 
 
600,000 

3. ศูนยเรียนรูชุมชน หมูท่ี 6 
ตําบลหินปก    อ.บานหมี่ 
4) ปรับปรุงอาคารศูนยเรียนรู
ชุมชนดานประเพณีวัฒนธรรม 

 
 
250,000 

 
 
250,000 

 
 
2500,000 

 
 
250,000 
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กิจกรรม ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

หมูที่ 6 ตําบลหินปก     อ.บานหมี ่
5) เอกสารประชาสัมพันธหมูบาน
ทองเที่ยว  

200,000 200,000 200,000 200,000 

6) เพิ่มศักยภาพแกนนําในการ
บริหารจัดการหมูบานทองเที่ยว 
OTOP 

350,000 350,000 350,000 350,000 

 
ขอมูล  ณ  วันที่  19  กุมภาพันธ 2552 
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ประมาณการคาใชจายโครงการเพิ่มศักยภาพหมูบานทองเท่ียว 
ศูนยบริการการทองเที่ยว ฯ กลุมภาคกลางตอนบน ริมถนนสายเอเซีย 

หมูท่ี1 ตําบลจักรสีห อําเภอเมืองสิงหบุรี  จังหวัดสิงหบรีุ 

 
ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ / กิจกรรม 

จํานวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอ

หนวย 

รวมเปน
เงิน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 จัดเวทีประชาคมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานการบริหารจัดการ
ชุมชนและผลิตภัณฑ 

3 คร้ัง 30,000 90,000 - ศูนยบริการ 
การทองเที่ยวฯกลุม
จังหวดั 2คร้ัง 
-ต.จักรสีห 1 คร้ัง 

2 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การนําเที่ยวหมูบานทองเที่ยว 
แกผูนําชุมชนและเยาวชน 

1 คร้ัง 50,000 50,000 ต.จักรสีห 1 คร้ัง 
  

3 ปรับภูมิทัศนศนูยบริการ ฯ และ 
สถานที่ทองเที่ยว 

2 แหง 100,000 200,000 - ศูนยบริการ 
การทองเที่ยวฯกลุม
จังหวดั1 แหง 
-ต.จักรสีห 1 แหง 

4 จัดทําปายขนาดใหญ 
 

2 ปาย 250,000 500,000 - ศูนยบริการการ
ทองเที่ยวฯ กลุม
จังหวดั 2 ปาย 

5 ปายเหล็กบอกระยะทางบริเวณ  
ริมถนน กอนเขาศูนยบริการและ
หมูบานทองเที่ยว 

5 ปาย 5,000 25,000 - ศูนยบริการ 
การทองเที่ยวฯกลุม
จังหวดั 3 ปาย 
-ต.จักรสีห 2 ปาย 

6 จัดตั้งศูนยอํานวยการ และศนูย 
บริการนักทองเที่ยวและสินคา 
OTOP พรอมอุปกรณ 

 1 แหง 200,000 200,000 ศูนยบริการ 
การทองเที่ยวฯกลุม
จังหวดั  

7 สนับสนุนวัสดุอุปกรณแกกลุม
สตรีภูมิปญญาทองถ่ินและวถีิ
ชีวิตชุมชน  

1 แหง 50,000 50,000 ต.จักรสีห      
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ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ / กิจกรรม 

จํานวน 
(หนวย) 

ราคา 
ตอ

หนวย 

รวมเปน
เงิน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

8 สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ  
แก โฮมสเตย  

10 แหง 25,000 250,000 ต.จักรสีห 10 แหง 

9 Kiose   
 

8 ตัว 35,000  280,000 - ศูนยบริการ 
การทองเที่ยวฯ
กลุมจังหวัด 4 ตัว 
- ต.จักรสีห 4 ตัว 

10 ชั้นวางผลติภัณฑและภูมิ
ปญญา ของกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน 

1 ชุด - 297,000 - ศูนยบริการ 
การทองเที่ยวฯ
กลุมจังหวัด 1 ชุด 

11 โตะวางแสดงผลิตภัณฑ และ 
ภูมิปญญาของกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน 

4 โตะ 2,000  8,000 - ศูนยบริการการ
ทองเที่ยวฯกลุม
จังหวัด 4 โตะ 

12 เอกสารประชาสัมพันธหมูบาน
ทองเที่ยว กลุมจังหวัด 

10,000 
แผน 

5 50,000 - ศูนยบริการการ
ทองเที่ยวฯกลุม
จังหวัด 

รวมเปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น   สองลานบาทถวน 2,000,000  

ขอมูล ณ 19 กพ 52 
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โครงการเพิ่มศักยภาพหมูบานทองเที่ยว บานหนองระกํา หมูท่ี 5 ตําบลเนินขาม  
อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
รายละเอียดของโครงการ 

1. วงดนตรีโปงลาง จํานวน  = 535,100  บาท 
 

ที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย รวม หมายเหต ุ
1 โปงลาง 2  ลาง 6,000 12,000  
2 พิณบรรเลงพรอมตูแอมปขยาย 2  ชุด 6,000 12,000  
3 พิณเบสพรอมตูแอมปขยาย 2  ชุด 6,000 12,000  
4 กีตารไฟฟา พรอมแอมปขยาย 2  ชุด 15,000 30,000  
5 กีตารเบสไฟฟาพรอมแอมปขยาย 2  ชุด 20,000 40,000  
6 กลองชุด 7 ใบ 1  ชุด 15,000 15,000  
7 กรับเสภา 2  คู 250 500  
8 ฉิ่ง 1  คู 500 500  
9 ฉาบใหญ 18 นิ้ว 1  คู 1,100 1,100  
10 คียบอรดพรอมแอมปขยาย 1  ชุด 40,000 40,000  
11 กลองทอม 1  ชุด 5,000 5,000  
12 แคน 8 คีย AM 4  ตัว 500 2,000  
13 เครื่องขยายเสยีงแบบมอสเฟท 2  ตัว 20,000 40,000  
 ระบบสเตอริโอ 1,000 วัตต     

14 เครื่องปรับระบบเสียงแอ็คโค 1  ตัว 8,000 8,000  
15 อิควอไลเซอร 1  ตัว 5,000 5,000  
16 ไมลโครโฟน พรับสายยาว 20 เมตร 10  ชุด 10,000 10,000  
17 เครื่องมิกซกลองชุด (D4) 1  ตัว 10,000 10,000  
18 ชุดเวที 8 X 12 X 1.5 เมตร 1  ชุด 200,000 200,000  
19 ระบบไฟสปอรตไรทขาว 20  ดวง 2,500 50,000  
20 เครื่องมิกซเสียงพรอมสาย 1  ชุด 30,000 30,000  
21 เครื่องทําไดรไอซ 1  ชุด 12,000 12,000  

รวม 535,100  
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2  ก่ีกระตุก  จํานวน  20 หลัง   = 300,000  บาท 
2.1 กี่กระตกุ (พรอมอุปกรณ) จํานวน 20 หลัง ๆ ละ 15,000 = 300,000  บาท 

3. ไหมดายท่ีใชทอผา(ไหมแท)   = 500,400  บาท 
3.1 ไหมแท จาํนวน 417 กิโลกรัม ๆ ละ1,200 บาท  = 500,400  บาท 
 (สวนที่เกินชาวบานสมทบทนุซื้อ) 

4. ไหมดายท่ีใชทอผา(ไหมประดิษฐ) = 144,500  บาท 
  4.1 ไหมประดษิฐ จํานวน 5,780 กิโลกรัม ๆ ละ 25 บาท = 144,500  บาท 
5. ปรับปรงุภมิูทัศนหมูบาน  = 450,000  บาท 

5.1 ซุมประจําคุม พรอมสวนหยอม  จํานวน 10 คุม ๆ ละ 30,000 บาท =
 300,000  บาท 

5.2 ซุมหนาศนูยการตลาดและแสดงสินคา OTOP จํานวน 1 คุม   =
 150,000  บาท 
6. อบรมมัคคุเทศกทองถิ่นและทาญาติมัคคุเทศกพรอมศึกษาดูงาน = 70,000  บาท 
 6.1 ผูเขารับการอบรม หมูที่ 6 ตําบลเนินขาม อําเภอเนนิขาม จังหวดัชัยนาท  
  (ประชาชน,นกัเรียน,นักศึกษา) จํานวน 40 คน   
 6.2 จํานวนวนัที่อบรม 
  6.2.1 ดานวิชาการ จํานวน  1 วัน 
  6.2.2 ศึกษาดูงาน  จํานวน  2 วัน 
 

รวมทั้งสิ้น  = 2,000,000 บาท 
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สรุปโครงการเพิ่มศักยภาพหมูบานทองเท่ียว ป 2553 
จังหวัดอางทอง 

แผนการดาํเนนิงาน ป 2553 (จังหวัดอางทอง) 

ชื่อกิจกรรมหลัก 
จํานวน

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

ผลลัพธตามกจิกรรม
หลัก 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

2. เพิ่มศักยภาพหมูบาน
ทองเที่ยว จังหวัดอางทอง 
   2.1 เพิ่มประสิทธิ ภาพ
แกนนําชุมชนในการ
บริหารจัดการหมูบาน
ทองเที่ยว OTOP 
2.1.1 คาตอบแทนวิทยากร   7 
รุนๆละ 6  ชม.ๆ ละ 1,200 บ. 
2.1.2 คาอาหารจํานวน 7 
รุนๆละ 100 คน รวม700 
คนวันละ 500 บาทตอคน 
จํานวน 3 วนั 
2.1.3 คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มจํานวน 7 รุนๆละ 
100 คน รวม 700 คนๆละ 
2  มื้อตอวัน(มือ้ละ 50 
บาท) จํานวน 3 วัน 
2.1.4 คาสถานที่และคาเชา
เครื่องขยายเสยีง 
2.1.5 คาจางเหมารถทัศน
ศึกษาดูงาน รุนละ 2 คันๆ
ละ1 วันคันละ ๑๘,๐๐๐ 
บาท จํานวน 14 คัน 
2.1.6 คาวัสดุ 

2,000,000 
 

2,000,000 
 
 

50400 
 

1,050,000 
 
 

210,000 
 
 
 

35,000 
 

252,000 
 
 

402,600 

1. หมู 1 ต.
คลองวัว อ.
เมืองฯ 
2.หมู1 -2   ต.
บางเสด็จ อ.
ปาโมก 
3.หมู 2 ต.อบ
ทม  อ.สามโก 
4.หมู 2 ต.
ตลาดใหม อ.
วิเศษชยัชาญ 
5.หมู 8 ต.บาง
เจาฉา อ.โพธ์ิ
ทอง 
6.หมู 1 ต.ศรี
พราน อ.
แสวงหา 
7.หมู 2 ต.
ไชโย อ.ไชโย 
 
 
 
 
 

แกนนําชุมชน 
จํานวน 7 หมูบานมี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

หมูบานทองเที่ยว 
OTOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
อางทอง 
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ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย 
 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําปายบอกเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกลุมจงัหวัด   
วงเงิน 3,000,000.00 บาท 
หนวยดําเนินการ :  สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี   
ผูรับผดิชอบ : นายวัลลภ  เพิม่พูล  
ตําแหนง : ทองเที่ยวและกฬีาจังหวดัลพบุรี  หมายเลขโทรศัพท : 036-4211132 
  (1) หลักการและเหตุผล 
       (1.1) ที่มา : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 2 เปนจังหวัดทีต่ั้ง อยูใกลกรุงเทพฯ มีแหลง
ทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทอง เที่ยวทกุกลุมเปาหมาย การจัดทําปายบอกเสนทาง
ทองเที่ยวใหมมีาตรฐานที่ดี เพื่ออํานวยความสะดวกใหนกัทองเที่ยวเดนิทางมาทองเที่ยวในกลุม
จังหวดั 
       (1.2) สภาพปญหา/ความตองการ  : เนื่องจากปายบอกเสนทางทองเที่ยวเดิมมีนอย และไม
เอื้ออํานวยในการเดินทางของนักทอง เทีย่ว จําเปนที่จะตองมีการจัดทาํปายบอกเสนทางใหมี
มาตรฐานที่ดีเพิ่มเติม เพื่ออํานวยความสะดวกใหนกัทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 
       (1.3) ความเรงดวน : เปนเรื่องเรงดวน หากไมดําเนนิการทันที จะทําใหการอํานวยความสะดวก
แกนกัทองเที่ยวของกลุมจังหวัดไดรับผลกระทบ  และอาจเปลี่ยนเสนทางทองเที่ยวไปที่อ่ืน   
   (2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
        (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  
                (1) เพื่ออํานวยความสะดวกใหนกัทองเที่ยวเดนิทางทองเที่ยวในกลุมจังหวดั 
                (2) เพื่อเพิ่มจํานวนปายบอกเสนทองเที่ยวใหมีมาตรฐานที่ดี  เพียงและเหมาะสมตอการเดินทาง 
        (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
               ประเด็นยุทธศาสตร (กลยุทธ) 

การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภยั 
เชื่อมโยงการกระจายสินคาทางบก  และทางน้ํา 

  บริหารจดัการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 
เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ   
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
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        (2.3) ลักษณะโครงการ 
     การพัฒนาดานเศรษฐกิจ                การพัฒนาดานสังคม             ดานการบริหารจัดการ 
         การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
         ดานการรักษาความมัน่คงและความสงบ 
        (2.4) สถานภาพของโครงการ 
          โครงการเดิม           โครงการใหม 
        (2.5) ประเภทของโครงการ 
           พัฒนา                     ดําเนนิการปกติ       
       (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1  ป  เร่ิมตนป 2553      ส้ินสุดป 2553 
       (2.7) สถานที่ดําเนนิโครงการ : พื้นที่เปาหมายภายในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไดแก   
จังหวดัลพบุรี  จังหวดัอางทอง  จังหวดัสิงหบุรี  จังหวัดชัยนาท                                                         
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดเสีย 
        (3.1) กลุมเปาหมาย : เสนทางทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไดแก  จังหวัด
ลพบุรี  จังหวดัอางทอง  จังหวัดสิงหบุรี  จังหวดัชัยนาท 
        (3.2) ผูมีสวนไดเสยี : 

       1. หนวยงานที่เปนเจาของแหลงทองเที่ยว 
                                   2. ชมุชน ประชาชน และนักทองเที่ยว 
   (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
        (4.1) เปามายโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ป.2552 
แผน 
ผล 

ป.2553 
แผน 

ป.2554 
แผน 

ป.2555 
แผน 

ป.2556 
แผน 

รอยละที่เพิ่มขึน้ของรายไดจาก
การทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

บาท - 1 %    

รอยละของความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

คน - 60 %    

      * ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551-กุมภาพันธ 2552) 
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 (4.2) ผลลัพธ : ไมมีงบประมาณดําเนินการจัดทําปายบอกเสนทางกลุมจังหวดัในป 2552    
  แตมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในกลุมจังหวัดทําใหมีรายไดจากการทองเทีย่วเพิ่มขึ้น
รอยละ 1 
        (4.2) ผลกระทบ : 
               เชิงบวก :  ผูประกอบการ ชุมชนมรีายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพิม่ขึ้น 
               เชิงลบ :    ไมมี 
   (5) แนวทางการดําเนินงาน 
           จางทําปายบอกเสนทางทองเที่ยวกลุมจังหวัด วงเงิน 4,000,000 บาท 
        (5.1)  ปายบอกเสนทางทองเที่ยว  
   ขนาด .90ม.X120ม. รวม 120 ปาย ๆ ละ 5,000 บาท=   600,000 บาท 
            (5.2) ปายบอกเสนทางทองเที่ยว 
   ขนาด.75ม.X180ม. รวม 120 ปาย ๆ ละ 5,000 บาท   =   600,000 บาท 
            (5.3) ปายบอกเสนทางทองเที่ยว 
   ขนาด.90ม.X240ม. รวม 120 ปาย ๆ ละ 7,500 บาท   =   900,000 บาท 
            (5.4) ปายแนะนําชีท้ิศทางหรือบอกระยะทาง ฯ  

   รวม 120  ปาย ๆ ละ 7,500 บาท           =   900,000 บาท 
  (6) วิธีการดําเนินงาน                  ดําเนินการเอง                 จางเหมา 
  (7) วงเงินโครงการ 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

- 
3,000,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
3,000,000 

- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น    
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  (8) รายละเอียดวงเงินของโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น   

งบดําเนนิการ 
    -คาตอบแทน 
    -คาใชสอย 
    -คาวัสด ุ
    -คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
    -คาครุภัณฑ 
    -คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอดุหนนุ 
งบรายจายอื่น 
 

 
 
 
 
 
 

3,000,000 

 
 
 
 
 
 
- 

                                             
(10) ความพรอมของโครงการ 

       (9.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ 
       ดําเนินการไดทันที  หมายถึง  ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นทีด่ําเนนิการ 

  หรือไดรับอนญุาตตามกฎหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทนัท ี
 อยูในระหวางเตรียมการ  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที ่

                            ดําเนินการแลว  อยูในระหวางจดัเตรียมพื้นที่  หรือกาํลังแกไขปญหา/อุปสรรค   
                            ตางๆ หรือเตรียมการอนญุาตตามกฎหมาย 
  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคดัเลือกพื้นทีด่ําเนินการ 
       (9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
      มี และสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).....................        
      มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)............ 
              ไมมี 
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       (9.3)  ความพรอมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนคิการดําเนินการ 
     ๏  บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด    บางสวน      ไมมีประสบการณ  
  ๏  เครื่องมือดําเนินการ          มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
       มีบางสวนและตองจัดหาเพิม่เติม 
       ไมมี  ตองจัดหาเพิ่มเติม   
  ๏  เทคนิคในการบริหารจัดการ          มีประสบการณสูง 
       มีประสบการณปานกลาง 
       ไมมีประสบการณ 
  (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษา  เมื่อโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ  
   -มอบใหทองถ่ิน หรือเจาของแหลงทองเที่ยวดูแลรักษา    
  (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด  
                     -ไมมี 
  (12)  แนวทางแกไข : ...(ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกลยุทธ 
ฯลฯ) 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
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ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย 
ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวกลุมจังหวดั     
วงเงิน 20,000,000.00 บาท 
หนวยดําเนินการ :  สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี   
ผูรับผดิชอบ : นายวัลลภ  เพิม่พูล  
ตําแหนง : ทองเที่ยวและกฬีาจังหวดัลพบุรี  หมายเลขโทรศัพท : 036-4211132 
  (1) หลักการและเหตุผล 
       (1.1) ที่มา : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ 2 เปนจังหวัดทีต่ั้ง อยูใกลกรุงเทพฯ มีแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทอง เที่ยวในทกุกลุมเปาหมาย 
การสงเสริมกิจกรรมกีฬาจะชวยดงึดูดใหนักกฬีา ผูติดตามและนกัทอง เที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวใน
กลุมจังหวัด เพื่อชมการแขงขันกีฬาอกีดวย 
       (1.2) สภาพปญหา/ความตองการ  : กลุมจังหวดัอยูใกลกรุงเทพฯ ทําใหมีศักยภาพไดเปรียบกลุม 
จังหวดัอื่น ๆ การจัดกจิกรรมทองเที่ยว งานวัฒนธรรมประเพณี  กีฬา  เปนที่นิยมของทั่วไป จะ
สงเสริมใหนักทอง เที่ยว นักกีฬา และผูติดตามเดินทางมาสะดวก สงเสริมใหชุมชน ประชาชน มี
รายไดจากการทองเที่ยว 
       (1.3) ความเรงดวน : เปนเรื่องเรงดวน เพื่อใชกจิกรรมทองเที่ยว กฬีา ดึงดดูความสนใจให
นักทองเที่ยว นักกฬีา ผูติดตาม ผูสนใจ เดนิทางมาเที่ยวในของกลุมจังหวัด  
   (2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
        (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  
                (1) เพื่อใชกิจกรรมกีฬาดึงดูดนักกีฬา ผูติดตามและ นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวใน
กลุมจังหวัด 
                (2) เพื่อชุมชน ประชาชน ผูประกอบการมีรายไดจากการจัดกิจกรรมกฬีาในกลุมจังหวัด 
                (3) เพื่อสงเสริมกีฬาในกลุมจังหวดั  เปนกลยุทธ ในการสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 
        (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
               ประเด็นยุทธศาสตร (กลยุทธ) 

การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภยั 
เชื่อมโยงการกระจายสินคาทางบก  และทางน้ํา 

  บริหารจดัการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 
เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ   
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
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        (2.3) ลักษณะโครงการ 
   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ                การพัฒนาดานสังคม           ดานการบริหารจัดการ 

        การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
         ดานการรักษาความมัน่คงและความสงบ 
        (2.4) สถานภาพของโครงการ 
     โครงการเดิม               โครงการใหม 
        (2.5) ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา                       ดําเนินการปกติ       
       (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1  ป  เร่ิมตนป 2553      ส้ินสุดป 2553 
       (2.7) สถานที่ดําเนนิโครงการ : พื้นที่เปาหมายภายในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไดแก  
จังหวดัลพบุรี  จังหวดัอางทอง  จังหวดัสิงหบุรี  จังหวัดชัยนาท                                                        
(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดเสีย 
        (3.1) กลุมเปาหมาย : นกัทองเที่ยวชาวไทยทัว่ไป ทกุกลุมเปาหมาย (เด็ก เยาวชน คนทํางาน 
ผูสูงอายุ) 
        (3.2) ผูมีสวนไดเสยี :  

1. นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ 
                           2. นักกฬีา ผูติดตาม  ชุมชน ทองถ่ิน ในแหลงทองเทีย่วที่มกีิจกรรมกีฬา 
   (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
        (4.1) เปามายโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ป.2552 
แผน 
ผล 

ป.2553 
แผน 

ป.2554 
แผน 

ป.2555 
แผน 

ป.2556 
แผน 

รอยละที่เพิ่มขึน้ของรายไดจาก
การทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

บาท - 1 %    

รอยละของความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

คน - 60 %    

      * ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551-กุมภาพันธ 2552) 
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    (4.2) ผลลัพธ : ไมมีงบประมาณดําเนนิการกลุมจังหวดัในป 2552  แตมีนักทองเทีย่ว นักกฬีา 
ผูติดตาม เดินทางเขามาทองเที่ยวในกลุมจงัหวัด ทําใหมรีายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 10                            
        (4.2) ผลกระทบ : 
               เชิงบวก :  ผูประกอบการ ชุมชนมรีายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพิม่ขึ้น 
               เชิงลบ :    ไมมี 
   (5) แนวทางการดําเนินงาน 
        (5.1)  จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว กิจกรรมกฬีากลุมจังหวดั  จํานวน 20,000,000 บาท 
                     - จักรยานชิงแชมปประเทศไทย, เจ็ตสกีชิงแชมปประเทศไทย  ฯลฯ 
                     - แขงขันเรื่อยาวประเพณ ี
                     -งานเทศกาลประจําปจังหวดัลพบุรี,อางทอง,สิงหบุรี,ชัยนาท  ฯลฯ          
  (6) วิธีการดําเนินงาน                  ดําเนินการเอง                 จางเหมา 
  (7) วงเงินโครงการ 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

- 
20,000,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
20,000,000 

- 
- 
- 

รวมท้ังสิ้น    
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  (8) รายละเอียดวงเงินของโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น   

งบดําเนนิการ 
    -คาตอบแทน 
    -คาใชสอย 
    -คาวัสด ุ
    -คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
    -คาครุภัณฑ 
    -คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอดุหนนุ 
งบรายจายอื่น 

20,000,000 - 

                                             
(11) ความพรอมของโครงการ 

       (9.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ 
   ดําเนนิการไดทันที  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่

ดําเนินการหรอืไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันท ี
   อยูในระหวางเตรียมการ  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที ่

ดําเนินการแลว  อยูในระหวางจัดเตรียมพืน้ที่  หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการ
อนุญาตตามกฎหมาย 
     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพืน้ที่ดําเนินการ 
       (9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
      มี และสมบูรณ (ใหระบุชือ่หนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)................            
      มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).......... 
               ไมมี 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ประจําป 2553) 

 

       (9.3)  ความพรอมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนคิการดําเนินการ 
     ๏  บุคลากรมีประสบการณ     ทั้งหมด      บางสวน         ไมมีประสบการณ  
  ๏  เครื่องมือดําเนินการ         มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
       มีบางสวนและตองจัดหาเพิม่เติม 
       ไมมี  ตองจัดหาเพิ่มเติม   
  ๏  เทคนิคในการบริหารจัดการ        มีประสบการณสูง 
       มีประสบการณปานกลาง 
       ไมมีประสบการณ 
  (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษา  เมื่อโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ 
: 
   
 ...............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................ 
  (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด  
   ............................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................   
  (12)  แนวทางแกไข : ...(ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกลยุทธ ฯลฯ) 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 
********************************** 

โครงการกลุมจังหวัด 

1. โครงการเฝาระวังและเตือนภัยจากน้ํา     
งบประมาณ  15,000,000  บาท 

2. โครงการจัดหา/พัฒนาแหลงน้ําเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ําอยาง
เปนระบบ    งบประมาณ  24,000,000  บาท 

               รวมงบประมาณทั้งหมด      39,000,000  บาท 
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ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย (โครงการของกลุมจังหวัด) 
 

ชื่อโครงการ โครงการระบบเฝาระวังและเตือนภัยจากน้ํา                วงเงนิ    15,000,000        บาท 
หนวยดําเนินการ  1.ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท 

 2. โครงการชลประทานชัยนาท  
ผูรับผดิชอบ        1.นายสมภพ สมิตะสิริ ตําแหนงผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       เขต 16 ชัยนาท   หมายเลขโทรศัพท   056-476835 

              2.นายวีรพงษ  เอกศาสตรา ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการชลประทานชัยนาท  
                 หมายเลขโทรศพัท   056-461382 
 

(1) หลักการและเหตุผล 
 (1.1) ท่ีมา : ในแตละปกลุมจังหวดัภาคกลางตอนบน 2  (ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาทและ

อางทอง)ไดรับผลกระทบจากภยัน้ําทวมและภัยแลง เปนประจําทกุป  ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ประกอบกับพื้นทีข่องกลุมจังหวดัมีแมน้ําสําคญัหลายสายไหลผาน เชน แมน้ําเจาพระยา 
แมน้ําปาสัก แมน้ํานอย แมน้ําทาจีน  ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ทัง้นี้เมื่อถึงฤดูน้าํ
หลากโอกาสเกิดภยัน้ําทวมจึงมีมากและเมื่อถึงฤดูแลงปริมาณน้ํากไ็มพอเพียงตอการเพาะปลูก  
ประชาชนใน 4 จังหวัด ตองไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน สรางความเดือดรอนและ
กอใหเกิดความเสียหายในระบบเศรษฐกิจของกลุมจังหวดั  เปนจํานวนมากในการแกไขปญหาที่
ผานมาหนวยงานตางๆ มักจะให ความสําคัญกับการบรรเทาความเดือดรอนและชวยเหลือในยาม
ฉุกเฉินเฉพาะหนา   มาตรการทางดานการปองกันยังไมไดถูกนํามาใชเทาที่ควร  ดังนั้น เพื่อบรรเทา
ปญหาความเดอืดรอนและลดความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึน้ จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการน้ําอยาง
มีประสิทธิภาพ และการประสานการทาํงานในการบริหารจัดการดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส่ิงเหลานี้จําเปนตองอาศัยความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของและเครอืขายทุกภาคสวน
ภายในกลุมจังหวัด อยางจริงจัง มีเครือขายสามารถใหขอมูลขาวสารและแจงเตอืนภัยที่สามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในแนวทางเดยีวกัน ทั้งนีเ้พื่อลดความสูญเสียชีวิต ดาน
รางกาย ทรัพยสินของประชาชน ในพืน้ที่ 4 จังหวดั 
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(1.2) สภาพปญหา/ความตองการ : กลุมจังหวดัภาคกลางตอนบน 2 ซ่ึงประกอบดวย
จังหวดั ลพบุรี สิงหบุรี อางทองและชัยนาทไดประสบกับปญหาอุทกภัยและภยัแลงเสมอมา
กอใหเกิดความสูญเสียทั้งดานรางกาย ชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร เปนจํานวน
มาก ซ่ึงการเกิดปญหาดังกลาว สวนราชการ ภาคองคกรเอกชน ประชาชน ไดตั้งขอสังเกตวา
หนวยงานของรัฐยังไมมีระบบการบริหารจดัการน้ําที่ดพีอและไมมีระบบแจงเตือนใหประชาชน
ทราบถึงสถานการณน้ําตางๆ อยางตอเนื่อง การรับทราบขอมูลของประชาชนเปนไปอยาง
หลากหลายไมเปนระบบ และไมอาจทราบไดวาขอมูลใดเปนจริงขอมูลใดเปนเทจ็  ทําใหไม
สามารถวางแผนการปองกนัและลดความเสียหายจากภัยที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพเพยีงพอไม
วาจะเปนอุทกภัยหรือภัยแลง             ทั้งนี้ในปจจุบนัหนวยงานภาครัฐ ก็ยังไมมีระบบการแจงเตือน
ภัยที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันภายในกลุมจังหวัดในการที่จะแจงเตือนใหรวดเร็วและทัน
เหตุการณ ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาระบบการใหขอมูล การ
ส่ือสาร และการแจงเตือนใหกับประชาชนทราบ  สามารถทํางานไดอยางรวดเรว็ ถูกตองแมนยํา มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงในปจจุบนัระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและทันสมยั ยังไมไดถูกนํามาใชใหเกดิ
ประโยชนเทาที่ควร  ขอมูลน้ําและสภาพอากาศจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปน ขอมูลน้ําจาก 
ชลประทาน ขอมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย เครือขายตางๆ รวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องจักรกลเกีย่วกับสาธารณภยั ยังไมสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกนัได  ทําใหการ
แจงเตือนประชาชน   การเตรียมความพรอมและการชวยเหลือประชาชนขาดประสทิธิภาพไปดวย
ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่รวดเร็วในการแจงเตือนอยางเปนระบบ ตอบสนองการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพภายในกลุมจังหวัด จึงไดจดัทําโครงการระบบเฝาระวังและเตือนภัยจากน้ํา ของกลุม
จังหวดัภาคกลางตอนบน 2 ขึน้ 

 
(1.3) ความเรงดวน: เปนปญหาสําคัญที่กลุมจังหวดัตองเรงรีบดําเนินการและแกไข

เนื่องจากในระยะ 10 ปที่ผานมา ราษฏรในพื้นที่ จังหวดัชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี และอางทองไดรับ
ผลกระทบคอนขางรุนแรงจากปญหาอุทกภัยและภยัแลง โดยปญหาดังกลาวยังไดสงผลกระทบตอ
หลายจังหวัดทีต่ั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา  แมน้ํานอย แมน้ําทาจนีที่อยูนอกกลุมจังหวดั  เชน
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา รวมถึงจังหวัดปริมณฑล และกรุงเทพมหานครก็ไดรับผลกระทบดังกลาว
ดวย   จึงมีความจําเปนที่จะตองมีระบบการแจงเตือนที่ถูกตองรวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทาํ
ใหทุกภาคสวนรวมทั้งเครือขายตางๆมีขอมูลในการบรหิารจัดการและเตรียมความพรอมในดาน
กําลังคน เครื่องมือและอุปกรณตางๆเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยไดอยางทนัทวงท ี
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(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : จัดใหมีระบบแจงเตอืนภัยจากน้ําของกลุมจังหวดั เพื่อ

แจงเตือนใหประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภยัไดทราบสถานการณน้ํา ซ่ึงจะทําใหประชาชนสามารถมี
ขอมูลที่ถูกตองตรงกันสามารถเตรียมการปองกันและลดความเสียหายทั้งดานทรัพยสินและชวีิตจาก
อุทกภัยและภยัแลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (2.2)  ความคลองกับแผนพฒันากลุมจังหวัด : 
ประเด็นยุทธศาสตร 

  เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 
กลยุทธ    

  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ํา 
 (2.3)  ลักษณะโครงการ: 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาดานสังคม ดานการบริหารจัดการ                     
การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                     
ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

 (2.4)  สถานะภาพโครงการ: 
 โครงการเดิม                         โครงการใหม 

(2.5) ประเภทโครงการ: 
 พัฒนา                                ดําเนินการปกติ 

 (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ:    1   ป   เร่ิมตนป 2553     ส้ินสุดป 2553 
 (2.7)   สถานที่ดําเนินโครงการ:    จังหวัดชัยนาท  สิงหบุรี  ลพบุรี  และอางทอง 

 (3) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (3.1) กลุมเปาหมาย: เครือขายหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาชน องคกร

อาสาสมัครมูลนิธิตางๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดลพบุรี 

 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยจากอุทกภัยและภัยแลง ใน จังหวัด
ลพบุรี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง  รวมถึงจังหวัดปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหนวยงาน
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
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(4) เปาหมาย ผลลัพธและผลกระทบโครงการ 
(4.1) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

ป 
2552 
แผน 
ผล 

ป 
2553 
แผน 

 

ป 
2554 
แผน 

 

ป 
2555 
แผน 

 

ป 
2556 
แผน 

 
1. ศูนยปฏิบัตกิารเฝาระวังและเตือนภยั
จากน้ํามีระบบขอมูลที่เพียงพอในการ
แจงขอมูลขาวสารและการแจงเตือน 
2. มีศูนยเครือขายในระดับจงัหวัด 
3. มีเครือขายแจงเตือนในระดับทองถ่ิน 
4. มีเครือขายแจงเตือนในพื้นที่ 

แหง 
 
 

แหง 
แหง 
คน 

 1 
 
 

4 
150 

1,500 

   

 
(4.2)  ผลลัพท   

1)ศูนยแจงเตือนภัยมีระบบการแจงเตือนทีม่ีประสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ะแจง
ขอมูลขาวสารและสถานการณน้ํา ใหจังหวัดภายในกลุมจังหวดัไดอยางรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ 
และทันเหตุการณ  

2) มีเครือขายแจงเตือนภยั ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารรับขาวสารจากศูนย
แจงเตือนภยัและแจงเตือนถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ประชาชนไดรับขาวสารอยางทั่วถึงและ
มีความพรอมในการรับมือในสภาวะฉุกเฉนิ 

3) เครือขายตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถมีขอมูลในการบูรณาการวางแผน
บริหารจัดการและเตรียมความพรอมใหการชวยเหลือ ในดานตางๆ อยางเปนระบบ 

4) สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากอุทกภยัและภัยแลงได ทั้งการสูญเสีย
ทางดานรางกาย  ทรัพยสิน รวมทั้งทางดานเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด 

5) ลดความขัดแยงระหวางประชาชนและหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งความขัดแยง
ระหวางประชาชนดวยกนั 
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(4.3) ผลกระทบโครงการ 
เชิงบวก : ประชาชนไดรับรูขาวสารการแจงเตือนทําใหมีความพรอมในการรับ

สถานการณและมีสวนรวมในการแกไขปญหากับทางราชการ ซ่ึงจะทําใหมีความเขาใจอันดีและลด
ความขัดแยงระหวางภาคราชการและประชาชน สรางความพึงพอใจใหกับประชาชนและผูเกีย่วของ
ตางๆ 

เชิงลบ :   ไมมี 
 
(5) แนวทางการดําเนินงาน 

1) ประชาคมประชาชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของเพื่อรับทราบปญหารและความตองการ
ในการสื่อสาร การใหขอมูล 

2) สํารวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัและภยัแลงของกลุมจังหวัด 
3) สํารวจคาระดับของลําน้ําเจาพระยาและพื้นที่ทั้งสองฝงเพื่อกําหนดคาระดับน้ํา 
4) ประชุมบูรณาการขอมูล/ปรับปรุงขอมูลใหไดมาตรฐาน 
5) จัดสรางศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและแจงเตือนเพื่อเปนหนวยงานกลางในการนําเขา

ขอมูลจากแหลงตางๆ วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรและแจงเตือนไปยงัจังหวดัตางๆ
ภายในกลุม  

6) จังหวัดดําเนินการแจงเตอืนลงไปสูกลุมเปาหมายในพื้นที่  
7) ประเมินผลโครงการ 

 (6) วิธีการดําเนินงาน ดําเนนิการทั้งสองลักษณะ  ดําเนินการเอง          จางเหมา  
 (7) วงเงินของโครงการ 
                                                                                                       หนวย : บาท 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

 
15,000,000 

 
 
 

 

 
- 
 
 
 
 

 
15,000,000 

 
 

 
 

รวมท้ังสิ้น   15,000,000 
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(8) รายละเอียดวงเงนิของโครงการปงบประมาณ 2553 
                                                                                                     หนวย : บาท 

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 15,000,000  

งบดําเนินการ 
   - คาตอบแทน 
   - คาใชสอย 
   - คาวัสด ุ
   - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 

- ครุภัณฑ 
  - คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอดุหนนุ 
งบรายจายอื่น 

 
180,000 

9,740,000 
980,000 

 
 

4,100,000 

 

 
(9) ความพรอมของโครงการ 
 

(9.1)  พื้นท่ีดําเนินโครงการ 
ดําเนนิการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพืน้ที่

ดําเนินการหรอืไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันท ี
อยูระหวางดําเนินการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่

ดําเนินการแลว อยูในระหวางการจัดเตรยีมพื้นที่หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

อยูในระหวางการศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
 

(9.2)  แบบรปูรายการ/แผนการปฏิบตัิงาน 
 มีและสมบูรณ 
 มีแตยังไมสมบูรณ 
 ไมม ี
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(9.3) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดาํเนนิการ 

• บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด     บางสวน     ไมมี
ประสบการณ 

• เครื่องมือดําเนนิการ       มีพรอมดําเนินการไดทันที     
                                     มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเตมิ     
                                     ไมมี  ตองจัดหาเพิ่มเติม     

• เทคนิคการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง  
                                     มีประสบการณปานกลาง   
                                     ไมมีมีประสบการณ   
     

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเมื่อโครงการแลวเสร็จเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยนืของโครงการ :  

1) การบริหารจัดการในศูนยเฝาระวังฯ ใชบุคลากรของศูนยปองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 16 ชัยนาท และบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ประกอบดวย ชลประทาน  สถานี
อุตุนิยมวิทยา โดยใชงบประมาณปกต ิ

2) การบํารุงรักษา ใชงบประมาณปกติของสวนราชการ 
3) มีการจัดประชุมเครือขายการแจงเตือนและปรับปรุงขอมูลในทุกๆป 
4) บูรณาการกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจดัสรรงบประมาณเผยแพรขอมูล

ขาวสารในพื้นที่ใหมีหลายชองทาง 
 

(11) ปญหาและอุปสรรค :    ไมมี 
 
(12) แนวทางแกไข: (ระบุแนวทางแกไขเชน แกไขกฏหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับ

กลยุทธ ฯลฯ)       ไมมี 
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ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย  

 

ชื่อโครงการ โครงการจัดหา/พัฒนาแหลงน้าํเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
(ปรับปรุงบึงสีบัวทองพรอมกอสรางอาคารประกอบ)  วงเงินงบประมาณ    24,000,000  บาท 
หนวยดําเนินการ   1. โครงการชลประทานสิงหบุรี 
ผูรับผดิชอบ         2. นายประดิษฐ  แกวสอาด    
ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการชลประทานสิงหบุรี    หมายเลขโทรศัพท  036-521511  

(1) หลักการและเหตุผล 
 (1.1) ท่ีมา : ในชวงหลายปที่ผานมา  กลุมจังหวดัภาคกลางตอนบน2    ซึ่งประกอบดวย

จังหวดัลพบุรี สิงหบุรี อางทองและชัยนาทไดประสบกบัปญหาอุทกภยัและภัยแลงเสมอมา ในแต
ละปกอใหเกิดความสูญเสียทั้งดานรางกาย    ชีวิตและทรพัยสิน รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร เปน
จํานวนมาก ดังนั้นจงึตองมีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบจาก
อุทกภัยและชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแลง 

 (1.2) สภาพปญหา/ความตองการ : สภาพตื้นเขินและเสื่อมโทรมของแหลงน้ํา  ที่
สามารถจะพัฒนาเปนแกมลิงรองรับน้ําในพื้นที่น้ําทวม  เปนปญหาตอระบบบริหารจัดการน้ํา
ในชวงฤดนู้ําหลากตองการขุดลอกแหลงน้ํา  และชวยเหลือพื้นที่น้ําทวม 

 (1.3) ความเรงดวน : เปนปญหาสําคัญที่กลุมจังหวัดตองเรงรีบดําเนินการเพื่อใหระบบ
บริหารจัดการน้ําสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ : เพื่อจดัหาและปรับปรุงแหลงน้ําใหเปนพืน้ที่แกมลิง  

รองรับปริมาณน้ําที่เกิดจากฝนตกในพื้นที ่   และรองรับปริมาณน้ําจากแมน้ําเจาพระยาจํานวนหนึง่   
ในกรณีที่น้ําเหนือหลาก  รวมทั้งยังสนับสนุนระบบการบริหารจัดการน้ําในชวงน้ําเหนือหลาก  อีก
ทั้งยังสนับสนนุแหลงน้ําเพื่อชวยเหลือพื้นที่ประสบภัยแลงเปนการใชน้ําตนทุนใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกดิประโยชนสูงสุด 
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 (2.2)  ความคลองกับแผนพฒันากลุมจังหวัด : 
ประเด็นยุทธศาสตร 

  เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 
กลยุทธ    

  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ํา 
 (2.3)  ลักษณะโครงการ: 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาดานสังคม ดานการบริหารจัดการ                     
การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                     
ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

 (2.4)  สถานะภาพโครงการ: 
 โครงการเดิม                         โครงการใหม 

(2.6) ประเภทโครงการ 
 พัฒนา                                ดําเนินการปกติ 

 (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ    1   ป   เร่ิมตนป 2553     ส้ินสุดป 2553 
 (2.7)   สถานที่ดําเนินโครงการ    บึงสีบัวทอง ตําบลโพทะเล อําเภอคายบางระจนั 

จังหวดัสิงหบรีุ   
 (3) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 (3.1) กลุมเปาหมาย: ประชาชนในพืน้ที่การเกษตรฤดูฝนในจังหวดัสิงหบุรี  และจังหวัด
อางทองจํานวน  1,000  ครัวเรือน 

 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยจากอุทกภัยและภัยแลง ในจังหวัด 
สิงหบุรี และอางทอง 

 (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ป 2552 
แผน 
ผล 

ป 2553 
แผน 

 

ป 2554 
แผน 

 

ป 2555 
แผน 

 

ป 2556 
แผน 

 
1) จํานวนที่เพิม่ขึ้นของ
แหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 

แหง 
 
 

- 1 
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(4.2)  ผลลัพท   
1)  สนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ํา 
2)  ลดความสญูเสียที่เกิดจากอุทกภยัและภัยแลงได  

 (4.3)  ผลกระทบโครงการ 
เชิงบวก : – เพิม่พื้นที่แกมลิงเก็บกักน้ําไดประมาณ  750,000  ลบ.ม. 

 – บรรเทาปญหาน้ําทวมพื้นที่การเกษตร 
 – สนับสนุนระบบบริหารจดัการน้ํา 

เชิงลบ :   ไมมี 
 (5) แนวทางการดําเนินงาน 

1) ประชาคมประชาชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของเพื่อกําหนดรูปแบบและความตองการ 
2) สํารวจและออกแบบ 
3) คํานวนปริมาณงาน 
4) จางเหมาขดุลอก 
5) ประเมินผลโครงการ 

 (6) วิธีการดําเนินงาน   ดาํเนินการเอง                  จางเหมา                                
 (7) วงเงินของโครงการ 
                                                                                                       หนวย : บาท 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

 
24,000,000 

 
 
 

 

 
- 
 
 
 
 

 
24,000,000 

 
 

 
 

รวมท้ังสิ้น   24,000,000 
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(8) รายละเอียดวงเงนิของโครงการปงบประมาณ 2553 
                                                                                                       หนวย : บาท 

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 24,000,000  

งบดําเนินการ 
   - คาตอบแทน 
   - คาใชสอย 
   - คาวัสด ุ
   - คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 

- ครุภัณฑ 
  - คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
งบเงินอดุหนนุ 
งบรายจายอื่น 

 
 
 
 
 
 
 

24,000,000 
 

 

 
(9) ความพรอมของโครงการ 

 (9.1)  พื้นท่ีดาํเนินโครงการ 
ดําเนนิการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพืน้ที่

ดําเนินการหรอืไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันท ี
อยูระหวางดําเนินการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่

ดําเนินการแลว อยูในระหวางการจัดเตรยีมพื้นที่หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

อยูในระหวางการศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
 (9.2)  แบบรปูรายการ/แผนการปฏิบตัิงาน 

 มีและสมบูรณ 
 มีแตยังไมสมบูรณ 
 ไมม ี
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(9.3) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดาํเนนิการ 

• บุคลากรมีประสบการณ    ทั้งหมด    บางสวน    
   ไมมีประสบการณ 

• เครื่องมือดําเนนิการ        มีพรอมดําเนินการไดทันที     
                                      มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม     
                                      ไมมี  ตองจัดหาเพิ่มเติม     

• เทคนิคการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง  
                                      มีประสบการณปานกลาง   
                                      ไมมีมีประสบการณ   
     

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารงุรักษาเมื่อโครงการแลวเสร็จเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยนืของโครงการ :  

1) ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่รูถึงประโยชนที่จะไดรับและการมีสวนรวมของประชาชน 
2) จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา เขามาดแูลรักษา 
3) บูรณาการกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดแูลรักษาและจัดสรรงบประมาณ

ในการซอมบํารุง 
 (11) ปญหาและอุปสรรค :    ไมมี 
 (12) แนวทางแกไข: (ระบุแนวทางแกไขเชน แกไขกฏหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับ

กลยุทธ ฯลฯ)       ไมมี 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 การบริหารจดัการดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 
************************************ 

โครงการของกลุมจังหวัด 

1. โครงการเพิ่มฟนที่สีเขียวในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

    งบประมาณ    10,000,000  บาท 
2. โครงการปองกันแกไขปญหาลุมน้ําเจาพระยา   

งบประมาณ    15,000,000  บาท 

  รวมงบประมาณทั้งหมด      25,000,000  บาท 
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ขอมูลพื้นฐานของโครงการ 
ชื่อโครงการ  เพิม่พื้นท่ีสีเขยีวในพืน้ท่ีกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  2 งบประมาณ  10,000,000.- บาท 
หนวยงานดําเนินการ  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  4  กลุมจังหวัด 
ผูรับผดิชอบ    ผอ. สนง.ทสจ.  4 จังหวัด     ตําแหนง     ผอ.สนง.ทสจ.     ห 
 (1) หลักการและเหตุผล  
 (1.1) ที่มา : อันเนื่องจากพระราชดําริเพื่อการอนุรักษและฟนฟูปาไม 
 (1.2) สภาพปญหา / ความตองการ : พื้นทีสี่เขียวไมเพียงพอตอการใชประโยชนของ
ประชาชน ประกอบกับประชาชนขาดความรูความเขาใจในการจดัการทรัพยากรปาไม 
 (1.3) ความเรงดวน :  เรงดวนมาก  หากไดรับการสนับสนุนจะชวยใหราษฎรที่อาศัยอยูใกล
เขตพื้นที่สีเขียวไดรับประโยชน  เพิ่มพื้นทีสี่เขียว  ลดการทําลายทรัพยากรปาไม  ลดภาวะโลกรอน   
 (2)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  

(2.1.1) เพื่อเพิม่พื้นที่สีเขียวใหกับชุมชนในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  2 
(2.1.2) เพื่อใชเปนแหลงอาหารและพื้นทีใ่ชประโยชนรวมกันของประชาชน 

 (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจงัหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร  (กลยุทธ) 
    ประเดน็ยทุธศาสตรการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน กลยุทธอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม 
 (2.3) ลักษณะโครงการ 
     การพัฒนาดานเศรษฐกิจ    การพฒันาดานสังคม  ดานการบริหารจัดการ 
      การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
       ดานการรักษาความมัน่คงและความสงบ 
  (2.4) สถานภาพของโครงการ 
     โครงการเดิม     โครงการใหม 
  (2.5) ประเภทของโครงการ 
      พัฒนา      ดําเนนิการปกต ิ
  (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ     4  ป   เร่ิมตนป พ.ศ. 2553   ส้ินสุดป  พ.ศ. 2556 
  (2.7) สถานทีด่ําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ)  พื้นที่ซ่ึงสงวนไวเปนพื้นที่
สาธารณะที่ขอจัดทําโครงการรวมกันในรปูแบบปาชุมชน   ปาประชาอาสา  พื้นที่สาธารณะ หรือ
พื้นที่อ่ืนใดที่ราษฎรในชุมชนสามารถบริหารจัดการและใชประโยชนรวมกันไดในเขตพื้นที่จังหวดั 
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 (3)  กลุมเปาหมาย  และผูมีสวนไดสวนเสยี 
  (3.1)  กลุมเปาหมาย  : ชุมชนที่อาศัยอยูใกลพื้นที่ซ่ึงสงวนไวเปนพื้นทีส่าธารณ
ภายในเขตพืน้ที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  2 
  (3.2)  ผูมีสวนไดสวนเสยี : ประชาชนในเขตพื้นที่ตามโครงการ ฯ 
 (4)  เปาหมาย  ผลลัพธ  และผลกระทบโครงการ 
  (4.1)  เปาหมายโครงการ 

  ตัวชี้วัด หนวยนับ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 
จํานวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ไร 1,000 1,000 1,000 1,000 
  * ผลการดําเนนิในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  (ตุลาคม 2552 – กุมภาพนัธ  2553)  

(4.2)  ผลลัพธ : จาํนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นและประชาชนไดรับประโยชนจากการปลูกปา 
  (4.3)  ผลกระทบ 
   เชิงบวก  : เพิ่มทรัพยากรปาไมเพื่อการใชสอย  แหลงอาหาร  ลดการบุกรกทําลายปา  
ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมในพื้นที่  สรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรปาไม 
   เชิงลบ   : -  
 (5)   แนวทางการดําเนนิงาน 
  (5.1)  อบรมใหความรูแกชุมชนในการบริหารจัดการปาไมอยางยั่งยนื 

(5.2)  จดัหากลาไมปา ไมใชสอย  ไมโตเรว็  ไมที่สามารถเปนอาหารได ไมผลกินได   
 ปลูกในพื้นที่สาธารณะ จํานวน 200 ตน/1 ไร แบงเปน  
  จังหวดัชัยนาท    200  ไร  จํานวน    40,000  ตน 
  จังหวดัลพบุรี      500  ไร  จํานวน  100,000  ตน 
  จังหวดัสิงหบรีุ 200  ไร   จํานวน   40,000  ตน 
  จังหวดัอางทอง 100  ไร    จํานวน  20,000  ตน 

 (6)  วิธีการดําเนินงาน     ดําเนินการเอง     จางเหมา 
       (7)  วงเงนิของโครงการ           

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2553 10,000,000 - 10,000,000 
2554 10,000,000 - 10,000,000 
2555 10,000,000 - 10,000,000 
2556 10,000,000 - 10,000,000 

รวมทั้งสิ้น 40,000,000 - 40,000,000 
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(8)  รายละเอียดวงเงนิของโครงการ  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

แหลงเงิน 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบนอกงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 10,000,000  

เงินงบประมาณ 10,000,000  

งบดําเนนิการ   

   1. คาตอบแทน/คาใชสอยวัสดุ/คาสาธารณูปโภค 
       - จายคาเดนิทางไปราชการของเจาหนาที่  เพื่อ
ติดตอประสานงานในการดาํเนินงาน  

 
100,000 

 

       - อบรมใหความรูในการปลูกไม  3  อยาง  
ประโยชน 4 อยาง 

350,000  

      - จัดหากลาไมความรูในการปลูกไม  3  อยาง  
ประโยชน 4 อยาง   

8,000,000  

     - คาดูแลบํารุงรักษา 700,000  
     - คาติดตามประเมินผล 300,000  
   2.  คาวัสด ุ   
       - คาวัสดสํุานักงาน 100,000  
       - คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 250,000  
       - คาวัสดุอ่ืน ๆ  200,000  
งบลงทุน -  

- คาครุภัณฑ/ คาที่ดินและสิง่กอสราง -  

งบเงินอดุหนนุ -  

งบราจายอ่ืน ๆ -  

เงินนอกงบประมาณ -  

-เงินรายได -  
-เงินทดรองราชการ -  
-เงินกู -  
-เงินชวยเหลือจากตางประเทศ -  
-เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ (ระบุแหลงเงนิ) -  
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 (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ  ใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ/ บํารุงดูแลรักษา 
 (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด  - 
 
 (12)  แนวทางแกไข  - 
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ขอมูลพื้นฐานของโครงการ 
ชื่อโครงการ  ปองกันและแกไขปญหาลุมน้าํแมน้ําสายหลัก   
งบประมาณ   15,000,000 .- บาท 
หนวยงานดําเนินการ  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  4  กลุมจังหวัด 
ผูรับผดิชอบ    ผอ. สนง.ทสจ.  4 จังหวัด     ตําแหนง     ผอ.สนง.ทสจ.      
 (1) หลักการและเหตุผล  
  (1.1) ที่มา : จากรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพน้ําของลุมน้ําเจาพระยา  ในเขต
พื้นที่ลุมน้ําสายหลักของจังหวัดภาคกลางตอนบน  จัดลําดับคุณภาพน้าํอยูในประเภท  4-5 ( 
ประเภทที่  4 คือ แหลงน้ําทีส่ามารถอุปโภคบริโภคได แตตองผานการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอน  
ประเภทที่ 5  คือ  แหลงน้ําที่ไมสามารถอุปโภครบริโภคได) 
  (1.2) สภาพปญหา / ความตองการ : ปจจบุันคุณภาพน้ําในลุมน้ําเจาพระยาอยูใน
เกณฑเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากการขยายตวัของชุมชน  
  (1.3) ความเรงดวน :  เรงดวนมาก  ถาหากไมไดรับการแกไขและสงเสริม อาจ
สงผลกระทบในอนาคตอยางรุนแรง  และกวางขวางตอประชาชน  ส่ิงมีชีวิตในน้ํา  และผูมีสวนได
เสียกับลําน้ําดงักลาว   
 (2)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  

(2.1.1) เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลักในเขตลุมน้าํแมน้ําสายหลัก 
(2.1.2) เพื่อบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนและชุมชน 

  (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจงัหวัด 
   ประเด็นยุทธศาสตร  (กลยุทธ) 
     ประเดน็ยทุธศาสตรการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน กลยุทธสงเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  (2.3) ลักษณะโครงการ 
     การพัฒนาดานเศรษฐกจิ    การพัฒนาดานสังคม   

 ดานการบริหารจัดการ 
     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 ดานการรักษาความมัน่คงและความสงบ 
  (2.4) สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม     โครงการใหม 
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  (2.5) ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา      ดําเนนิการปกต ิ
  (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ     4  ป   เร่ิมตนป พ.ศ. 2553   ส้ินสุดป  พ.ศ. 2556 
  (2.7) สถานทีด่ําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ)  พื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา   
 (3)  กลุมเปาหมาย  และผูมีสวนไดสวนเสยี 
  (3.1)  กลุมเปาหมาย  
   (3.1.1)  ครัวเรือนที่อาศัยอยูริมแมน้ําสายหลักในเขตลุมน้าํแมน้ําสายหลัก 

(3.1.2)  เครือขาย ทสม. 
(3.1.3)  ชุมชนริมแมน้ําสายหลักในเขตลุมน้ําแมน้ําสายหลัก 

  (3.2)  ผูมีสวนไดสวนเสยี : ประชาชนผูใชน้ําแมน้ําในเขตลุมน้ําแมน้ําสายหลัก 
 (4)  เปาหมาย  ผลลัพธ  และผลกระทบโครงการ 
  (4.1)  เปาหมายโครงการ 
   

ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ป 
2553 

ป 
2554 

ป 
2555 

ป 
2556 

1. มีการพัฒนาเครือขายของการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปองกนัและแกไข
ปญหาลุมน้ําแมน้ําสายหลัก 

อําเภอ 20 20 20 20 

2.จํานวนครัวเรือนที่ปลอยน้าํเสียที่ไดรับ
การบําบัด 

ครัวเรือน 200 200 200 200 

  * ผลการดําเนนิในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (ตุลาคม 2551 – กุมภาพนัธ  2552)  
  (4.2)  ผลลัพธ  

(4.2.1)  จํานวนเครือขายที่ไดรับการพัฒนาการมีสวนรวมในการปองกนั
และแกไขปญหาลุมน้ําแมน้าํสายหลักเพิ่มขึ้น 

(4.2.2) จํานวนครัวเรือนที่ปลอยน้ําเสียที่ไดรับการบําบัดเพิ่มขึ้น 
  (4.3)  ผลกระทบ 
   เชิงบวก  : ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาลุมน้ํา
แมน้ําสายหลัก  น้ําเสียจากครัวเรือนไดรับการบําบัดกอนปลอยลงสูแมน้ํา 
   เชิงลบ   : -  
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 (5)   แนวทางการดําเนนิงาน 
  (5.1)  ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ 

(5.2)  อบรมใหความรูแกเครือขาย /ประชาชน  ในการปองกันและแกไขปญหาลุม
น้ําแมน้ําสายหลัก 

- อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายในการเฝาระวังคุณภาพน้ํา  และเพิ่มพนู
ความรูในการใชเครื่องมือวดัคุณภาพน้ํา (Do Digital) 
       - อบรมประชาชนใหความรูในการใช-ดูแลถังดักไขมัน  

(5.3.) ติดตั้งถังดักไขมัน จังหวัดละ 200 จดุ 
(5.4)  สรางระบบบําบัดน้ําเสยีแบบกลุมอาคาร   
(5.5)  ติดตามประเมินผล 

 (6)  วิธีการดําเนินงาน     ดําเนินการเอง     จางเหมา 
      (7)  วงเงินของโครงการ              

หนวย : บาท 
ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

2553 15,000,000 - 15,000,000 
2554 15,000,000 - 15,000,000 
2555 15,000,000 - 15,000,000 
2556 15,000,000 - 15,000,000 

รวมทั้งสิ้น 45,000,000 - 45,000,000 
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(8)  รายละเอียดวงเงนิของโครงการ  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

แหลงเงิน งบประมาณ เงินนอกระบบ 

รวมท้ังสิ้น 15,000,000  

เงินงบประมาณ 15,000,000  

งบดําเนนิการ   

   1. คาตอบแทน/คาใชสอยวัสดุ/คาสาธารณูปโภค 
       - จายคาเดนิทางไปราชการของเจาหนาที่  เพื่อ
ติดตอประสานงานในการดาํเนินงาน 

 
400,000 

 

       - เผยแพรประชาสัมพันธ  400,000  
      -  อบรมใหความรูแกเครือขาย /ประชาชน  ในการ
ปองกันและแกไขปญหาลุมน้ําแมน้ําสายหลัก 

800,000  

     - คาติดตามประเมินผล 400,000  
   2.  คาวัสด ุ   
       - คาวัสดสํุานักงาน 400,000  
       - คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 400,000  
       - คาวัสดุอ่ืน ๆ  1,200,000  
งบลงทุน -  

คาครุภัณฑ/ คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
    -  คาติดตั้งถังดักไขมันและอุปกรณตดิตัง้ระบบ 
       จังหวดัละ  200 จุด 

 
6,400,000 

 

     - คาเครื่องตรวจวดัคุณภาพน้ํา (Do Miter ชนิด 
Digital ) 
        จังหวดัละ  5  เครื่อง 

600,000  

    -  คาติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร  
       ติดตั้งจังหวัดชัยนาท  2,000,000 บาท 
       ติดตั้งจังหวัดลพบุรี    2,000,000 บาท 

4,000,000  

งบเงินอดุหนนุ -  

งบรายจายอื่น ๆ -  

เงินนอกงบประมาณ -  
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 (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ/ การดูแลรักษา  
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ  

 (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด  - 

 
 (12)  แนวทางแกไข  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-เงินรายได -  
-เงินทดรองราชการ -  
-เงินกู -  
-เงินชวยเหลือจากตางประเทศ 
 

-  


