ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่เสนอขอ
ที่เห็นควร
ที่เห็นควรสนับสนุน
สนับสนุนภายใน เกินกรอบวงเงิน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม
การบริการภาครัฐ และพลังงาน
ทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
1 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.1 กิจกรรมจัดทาแผนแม่บทในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

31,498,500

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

100,000
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0

3,753,500

27,745,000 ปรับลดรายการที่ 1และ 2 เนื่องจาก
เป็นภารกิจของส่วนราชการและ
เป้าหมายในการศึกษาดูงานไม่ชัดเจน
จานวนเงิน 1,345,000 บาท
รายการที่ 3 ถึง 7 เป็นรายการที่มี
เป้าหมายซ้าซ้อน และมีลักษณะเป็น
การแจกเงินในส่วนเงินรางวัลเห็นควร
ปรับลดจานวนเงิน 26,200,000 บาท
รายการที่ 10 ควรปรับลดในวงเงิน
200,000 บาท เนื่องจากเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายที่สามารถนาไป ใช้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายค่าบริหารจัดการ
ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วจานวน
10,000,000 บาท รวมปรับลดทั้งสิ้น
จานวน 27,745,000 บาท
100,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

1.2 กิจกรรมการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
(ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออม
เงิน)

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,245,000

1,245,000

1.3 กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้
โครงการพระราชดาริ และส่งเสริมวัสดุ
สาธิตอาชีพแก้จน
1.4 กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนหมู่บา้ น
อัตลักษณ์ไทใหญ่ตามหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,000,000

1,000,000

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7,000,000

7,000,000

1.5 กิจกรรมการจัดนิทรรศการผลการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนระดับอาเภอและระดับจังหวัด

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,200,000

1,200,000

1.6 กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพหมู่บา้ นอัต
ลักษณ์ไทใหญ่ตามหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
ยงต้นงเสริ
แบบมรายได้ ลดรายจ่าย
1.7 พอเพี
กิจกรรมส่

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

2,000,000

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

15,000,000

15,000,000

ประชาชนในหมู่บา้ น(141 หมู่บา้ น) และ
หมู่บา้ น 30+4 (โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
ความมั่นคงชายแดนฯ)
1.8 กิจกรรมแก้ปญ
ั หาความยากจนชาว
แม่ฮ่องสอนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารราบที่ 17

1,079,500

1,079,500

1.9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและ
เสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศตาม
แนวพระราชดาริ

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 สาขา
แม่สะเรียง

2,674,000

2,674,000
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ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

1.10 กิจกรรมการติดตาม ประเมินผล และ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพและปลอดภัย

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

200,000

23,886,680

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.มส./สนง.
เกษตร จ.มส./สถานี
วิจัยทดสอบพันธุส์ ัตว์
แม่ฮ่องสอน/สถานี
พัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน/สนง.ปศุ
สัตว์ จ.มส./สนง.การ
ปฏิรูปที่ดิน จ.มส./
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าจืด
แม่ฮ่องสอน
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งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

200,000

22,493,780

0

1,392,900 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการภาครัฐเป็นการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กนจ. เห็นควรปรับลด1,392,900 บาท
และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเห็นควร
ให้สหกรณ์ฯ สมทบ 30% และต้องมี
หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่
ดาเนินการด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

2.1.1 กิจกรรมส่งเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
ปลอดภัยแบบครบวงจรตาม
มาตรฐาน GAP

2,869,420

2,869,420

2.1.2. กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
อาราบิกา

2,000,000

2,000,000

2.1.3. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชื
ชุมชน
2.1.4. กิจกรรมปรับปรุง จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และพัฒนาศูนย์
ปฏิบตั ิการด้านอารักขาพืช

448,960

448,960

490,500

490,500

2.1.5. กิจกรรมปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการน้าเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

700,000

700,000

2.1.6. กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่พชื เศรษฐกิจ

1,800,000

1,800,000

2.1.7. กิจกรรมส่งเสริมการ
ผลิตไม้ผลปลอดภัยในระบบวน
เกษตร
2.1.8 กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ใน
ระดับครัวเรือนเกษตรกร

1,200,000

1,200,000

320,500

320,500
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งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

2.1.9. กิจกรรมการเสริมสร้าง
ทักษะเพิ่มขีดความสามารถและ
เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร

725,500

725,500

2.1.10. กิจกรรมการขับเคลื่อน
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

400,000

400,000

2.1.11. กิจกรรมส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

323,000

323,000

2.1.12. การเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน
ในรูปแบบ Native.Chicken :
ไก่แม่ฮ่องสอน

624,000

624,000

237,000

237,000

2.2 กิจกรรม การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูป
ผลผลิตเกษตรปลอดภัย

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน/
สานักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน/
สานักงานประมง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
แม่บา้ น-เกษตรกรและเพิ่ม
มูลค่าพริกกะเหรีย่ งสาละวิน
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งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

2.2.2. กิจกรรมส่งเสริมการ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลผลิตทางการเกษตรให้
ได้คุณภาพและมาตรฐาน(งา
กาแฟ ถัว่ กระเทียม บุก ข้าว)

1,500,000

1,500,000

2.2.3. กิจกรรมส่งเสริมการ
แปรรูปสัตว์น้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน

1,099,900

1,099,900

700,000

700,000

6,055,000

6,055,000

2.3 กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
เกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
2.3.1 ส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรเพิ่มประสิทธิภาพ
ช่องทางการจาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
2.3.2 ส่งเสริมสหกรณ์
การตลาดสินค้าเกษตร

28

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

2.3.3 ส่งเสริมตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
2.4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ภาครัฐ บุคลากรภาครัฐด้านการเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,000,000

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
เกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

1,000,000

1,392,900

1,392,900

82,367,600

19,059,200

2,900,000

2,900,000

57,094,400

6,214,000 ปรับลดรายการที่ 6 ค่าก่อสร้างโกดังเก็บ
สินค้าตลาดกลาง ต.เมืองยวมใต้ วงเงิน
6,214,000 บาท เนื่องจากกิจกรรมไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง
การคมนาคมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
3.1.1. กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผา
เผือก หมู่ที่ 10 ถึงบ้านน้าจาง
(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 2
ตาบลปางมะผ้า
อาเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
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หมายเหตุ : อยูใ่ นงบปี 60 แล้ว

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

3.1.2 กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายแหล่งพาณิชย์ หมู่ที่ 1
ตาบลแม่ลาน้อย
อาเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่ลาน้อย
ร่วมกับเทศบาลตาบล
แม่ลาน้อย

2,387,000

2,387,000

3.1.3. กิจกรรมปรับปรุงผิว
ทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายนฤสาร หมู่ที่ 1
ตาบลแม่ลาน้อย
อาเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่ลาน้อย
ร่วมกับเทศบาลตาบล
แม่ลาน้อย

1,981,000

1,981,000

3.1.4. กิจกรรมก่อสร้างถนน ที่ทาการปกครอง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่า
อาเภอแม่สะเรียง
หมาก หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านกาศ ร่วมกับ อบต.บ้านกาศ
อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

9,112,200

9,112,200
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

3.1.5. กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เส้นทางลาเลียงผลผลิตศูนย์
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
โครงการหลวงแม่ลาน้อย
หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยห้อม
อาเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

8,300,000

8,300,000

3.1.6. กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเหล็กพร้อมลานจอด
รถคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตาบลแม่
สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับ เทศบาล
ตาบลเมืองยวมใต้

673,000

673,000

3.1.7. กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
ตาบลแม่สะเรียง
อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับ เทศบาล
ตาบลเมืองยวมใต้

7,698,900

7,698,900

3.1.8. กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ตาบลสบเมย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสบเมย ร่วมกับ
อบต.สบเมย

5,000,000

5,000,000
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หมายเหตุ : อยูใ่ นงบปี 60 แล้ว

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

3.1.9. กิจกรรมก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
สาย มส.2012หมู่ที่ 1 ตาบล
กองก๋อย ไป บ้านห้วยกุง้
ตาบลป่าโปง อาเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสบเมย ร่วมกับ
อบต.กองก๋อย

6,829,500

3.2.1 กิจกรรมขุดสระกักเก็บ ที่ทาการปกครอง
น้านาไม้ม่วงพร้อมวางระบบ อาเภอขุนยวม ร่วมกับ
ท่อส่งน้าเทศบาลตาบลขุนยวม เทศบาลตาบลขุนยวม

2,000,000

2,000,000

679,000

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน
6,829,500

3.2 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

3.2.2. กิจกรรมก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บา้ น
บ้านแม่เกาะ
หมู่ที่ 3 ตาบลแม่คะตวน
อาเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสบเมย ร่วมกับ
อบต.แม่คะตวน

679,000

3.2.3. กิจกรรมขุดลอกขยาย
อ่างเก็บน้าห้วยปุ๊ หมู่ที่ 5
ตาบลแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับเทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้

5,000,000

32

5,000,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

3.2.4. กิจกรรมขุดลอกขยาย
อ่างเก็บน้าห้วยกองเอ๊าะ
หมู่ที่ 4 ตาบลแม่สะเรียง
อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับเทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้

500,000

500,000

3.2.5. กิจกรรมขุดลอกขยาย
อ่างเก็บน้าห้วยหินเหล็กไฟ
หมู่ที่ 6 ตาบลแม่สะเรียง
อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับเทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้

500,000

500,000

3.2.6. กิจกรรมก่อสร้างโกดัง
เก็บสินค้าตลาดกลาง
การเกษตรเทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับเทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้

6,214,000

3.2.7. กิจกรรมก่อสร้างเรียง
กล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกัน
น้าท่วม บ้านแม่สวด หมู่ที่ 1
ตาบลแม่สวด อาเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสบเมย ร่วมกับ
อบต.แม่สวด

22,593,000
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6,214,000 หมายเหตุ : อยูใ่ นงบปี 60 แล้ว

22,593,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

20,830,000

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน
0

0

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

20,830,000 ปรับลดทั้งโครงการรายการที่ 1 ถึง 3
เป็นการอบรมครูผู้สอนซึ่งเป็นการอบรม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งไม่เป็นตาม
หลักเกณฑ์
กนจ.
รายการที่ 4 เป็นการจ้างบุคคลากร
เฉพาะทางซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
จัดสรรงบประมาณไว้แล้ว
รายการที่ 5 เป็นการจ้าง เจ้าหน้าที่
เพิ่มซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กนจ.

4.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนในสังกัดสามัญ
สพป.แม่ฮ่องสอน
เขต1 และ เขต 2

2,600,000

2,600,000

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (ป.3 ป.6
และม.3)

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนในสังกัดสามัญ
สพป.แม่ฮ่องสอน
เขต1 และ เขต 2

1,600,000

1,600,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (V-NET)

วิทยาลัยการอาชีพนว
มินทราชินีแม่ฮ่องสอน/
วิทยาลัยการอาชีพ
แม่สะเรียง

130,000

130,000

4.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1

12,000,000

12,000,000

4.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีที
เทคโนโลยีและการศึกษา สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

4,500,000

4,500,000

5 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ในทุกระดับเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน

11,476,949

5.1 กิจกรรมหมู่บา้ นรูห้ นังสือ

สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

4,483,250

5.2 กิจกรรมยกระดับและพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในยุค 4.0

วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

6,993,699

35

0

4,483,250

ความเห็น

6,993,699 ปรับลดรายการที่ 2 เนื่องจากเป็นการ
ปรับปรุงสานักงาน และจัดหาครุภณ
ั ฑ์
สานักงานซึ่งเป็นภารกิจของส่วนราชการ

4,483,250

6,993,699 ปรับลดรายการที่ 2 เนื่องจากเป็นการ
ปรับปรุงสานักงาน และจัดหาครุภณ
ั ฑ์
สานักงานซึ่งเป็นภารกิจของส่วนราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

6 โครงการเพิ่มโอกาสการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาทักษะในการทางานให้แก่นกั เรียน
นักศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

5,034,000

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน
0

0

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

5,034,000 เป็นภารกิจของส่วนราชการ

6.1 กิจกรรมจัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

วิทยาลัยการอาชีพนว
มินทราชินีแม่ฮ่องสอน
/วิทยาลัยการอาชีพ
แม่สะเรียง

1,000,000

1,000,000

6.2 กิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่
บูรณาการร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยการอาชีพนว
มินทราชินีแม่ฮ่องสอน
/วิทยาลัยการอาชีพ
แม่สะเรียง

600,000

600,000

6.3 กิจกรรมสร้างเสริมความรูส้ ู่อาชีพกลุ่ม
เครือข่าย

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1
และ เขต 2
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนในสังกัด
มัธยมศึกษา 34

2,000,000

2,000,000

1,134,000

1,134,000

6.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

6.5 กิจกรรมโลกใบเล็กของเด็กแม่ฮ่องสอน

7 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
มาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1
และ เขต 2

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

300,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน
300,000

18,685,000

2,210,000

2,210,000

300,000

16,175,000 ปรับลดรายการ 2,3,5 เนื่องจากการ
จัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ คณะอนุ
กรรมาธิการงบประมาณมีข้อสังเกตว่า
ให้เป็นภารกิจของ ส่วนราชการที่จะต้อง
เป็นผู้ดาเนินการ

7.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สาธารณสุขเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข
ในสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)
ในพื้นที่หา่ งไกล พื้นที่แนวชายแดน

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,210,000

7.2 กิจกรรมพัฒนาระบบบริการงานอนามัย
แม่และเด็ก

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5,455,000

5,455,000

7.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมตอบโต้สา
ธารณภัย และภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,800,000

3,800,000

7.4 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตในชุมชน

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

300,000

7.5 กิจกรรมจัดหาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
ที่จาเป็น ให้แก่โรงพยาบาลทั่วไป

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6,920,000
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ความเห็น

300,000
6,920,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

8 โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงานให้ได้รับ
บริการภาครัฐอย่างทั่วถึง

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

7,692,520

1,737,030

5,955,490

8.1.1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ สานักงานพัฒนาสังคม
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,737,030

1,737,030

8.1.2 กิจกรรมดูแลสวัสดิภาพ สานักงานพัฒนาสังคม
ความเป็นอยูใ่ ห้แก่ผู้สูงอายุ
และความมั่นคงของ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
มนุษย์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,256,640

2,256,640

8.2.1 กิจกรรมสุขใจวัยสูงอายุ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน

917,000

917,000

8.1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและดูแลสวัสดิ
ภาพให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

8.2 กิจกรรมโปรแกรมผู้สูงอายุ
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งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

0

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

8.2.2 กิจกรรมปรับปรุงอาคาร
ที่ทาการชุมชนหนองจองคา
เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
บริการความรูว้ ิทยาการต่างๆ
ให้แก่ผู้สูงอายุ
8.3 กิจกรรมส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่แรงงานในและนอก
ระบบ
8.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้พกิ ารให้ได้รับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง
อาเภอแม่ลาน้อย

หน่วยดาเนินการ

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

723,000

723,000

1,018,850

1,018,850

8.4.1 กิจกรรมก่อสร้างอาคาร ที่ทาการปกครอง
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและ อาเภอแม่ลาน้อย/
ส่งเสริมผู้สูงอายุ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ลาหลวง

840,000

840,000

8.4.2 กิจกรรมก่อสร้างห้องน้า ที่ทาการปกครอง
คนพิการและผู้สูงอายุ
อาเภอแม่ลาน้อย/
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ลาหลวง

200,000

200,000

สานักงานแรงงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

9 โครงการขยายผลโครงการพระราชดาริ
และโครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

32,438,140

22,904,900

9.1 กิจกรรมขยายผลโครงการศูนย์บริการและ
พัฒนาลุ่มน้าปายตามพระราชดาริ

ศูนย์บริการและ
พัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

4,603,300

4,603,300

9.2 กิจกรรมขยายผลโครงการศูนย์บริการและ
พัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดาริ

ศูนย์บริการและ
พัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

1,939,800

1,939,800

9.3 กิจกรรมขยายผลโครงการรักษ์น้าเพื่อพระ
แม่ของแผ่นดิน

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

3,900,000

3,900,000
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งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน
9,533,240

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

0

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

9.4 กิจกรรมขยายผลการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

461,800

9.5 กิจกรรมขยายผลโครงการอาหารกลางวัน

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

2,474,290

2,474,290

9.6 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดาริ

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

2,488,750

2,488,750

9.7 กิจกรรมขยายผลการเรียนรูโ้ ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ขยายผลศูนย์
ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12,000,000
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461,800

12,000,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

9.8 กิจกรรมขยายผลโครงการธนาคารข้าว

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

9.9 กิจกรรมการขยายผลโครงการตามแนว
พระราชดาริสู่โรงเรียนในพื้นที่อาเภอ
ขุนยวม
9.10 กิจกรรมการขยายผลโครงการถ่ายทอด
องค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนพื้นที่สูง
9.11 กิจกรรมพัฒนาหมู่บา้ นตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
10 โครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
ด้านพลังงานทดแทนในจังหวัด
ฮ่องสอน
10.1 แม่
กิจกรรมศู
นย์การเรียนรูพ้ ลังงานทดแทน
(สถาบันไทใหญ่ศึกษา)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

3,000,000

3,000,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอขุนยวม

900,000

900,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่ลาน้อย

575,000

575,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่ลาน้อย

95,200

95,200

1,971,800
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

0

1,971,800

201,350

201,350

10.2 กิจกรรมศูนย์การเรียนรูพ้ ลังงานทดแทน
(ศูนย์การเรียนรูป้ ระจาอาเภอ)

สานักงานพลังงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,053,600

1,053,600

10.3 กิจกรรมเทคโนโลยีบอ่ แก๊สชีวภาพ

สานักงานพลังงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

160,700

160,700

10.4 กิจกรรมระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

สานักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

556,150

556,150
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งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

0

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

11 โครงการแม่ฮ่องสอนเมืองชุมชน
คุณธรรม

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

2,310,000

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน
0

0

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

2,310,000 ปรับลดทั้งโครงการเนื่องจากเป็น
ภารกิจของส่วนราชการ

11.1 กิจกรรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ "ชุมชน
คุณธรรม"

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

227,400

227,400

11.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ "ชุมชนคุณธรรม"

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

50,000

50,000

11.3 กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชุมชน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,228,000

1,228,000

11.4 กิจกรรมตั้งศูนย์คุณธรรมและจัดทาข้อมูล
สารสนเทศชุมชนคุณธรรม

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

754,600

754,600

11.5 กิจกรรมติดตามและประเมินผลชุมชน
คุณธรรม

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

50,000

50,000

รวม

238,191,189

43

68,404,910
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ความเห็น

86,694,599

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
กิจกรรมย่อย
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่เสนอขอ
ที่เห็นควรสนับสนุน ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

45,299,400

45,299,400

1.1 กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ปาุ สงวนแห่งชาติ

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮอ่ งสอน

2,484,000

2,484,000

1.2 กิจกรรมฝึกอบรมประสิทธิภาพในการ
ปูองกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮอ่ งสอน

250,800

250,800

1.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
สวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮอ่ งสอน

815,000

815,000

1.4 กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮอ่ งสอน

511,400

511,400

1.5 กิจกรรมจัดทาฝายชะลอน้าสร้างความ
ชุ่มชื้นโดยชุมชนมีสว่ นร่วมในเขต
ปุาสงวนแห่งชาติ

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮอ่ งสอน

5,000,000

5,000,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

1.6 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้าสร้างความ
ชุ่มชื้นในเขตปุาอนุรักษ์

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง

10,000,000

10,000,000

1.7 กิจกรรมปลูกปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4
อย่าง ในพื้นที่ปาุ เสื่อมโทรม

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง

7,000,000

7,000,000

1.8 กิจกรรมเสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง

17,014,200

17,014,200

1.9 กิจกรรมปลูกจิตสานึกในใจเยาวชนในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปุาและระบบนิเวศน์

กองพันทหารราบที่ 5
กรมทหารราบที่ 7

1,024,000

1,024,000

1.10 กิจกรรมปลูกเสริมปุาทดแทน เพื่อการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮอ่ งสอน

1,200,000

1,200,000

27,044,900

10,944,900

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน ไฟป่า และมลภาวะโดยการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน
2.1 กิจกรรมเฝูาระวังและปูองกันปัญหาหมอก
ควันไฟปุา

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

2,000,000
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งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

13,900,000

2,000,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

2,200,000 ปรับลดรายการที่ 7 ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ฯ วงเงิน 2,200,000 บาท
ควรเป็นภารกิจของส่วนราชการและ
ขาดรายละเอียดในการปรับปรุง

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

2.2 กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮอ่ งสอน

2,484,000

2,484,000

2.3 กิจกรรมส่งเสริมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทานเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
ไฟปุา

สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ
แม่ฮอ่ งสอน

2,659,900

2,659,900

2.4 กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอชังเพื่อลด
ปัญหาหมอกควันไฟปุา

สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ
แม่ฮอ่ งสอน

1,400,000

1,400,000

2.5 กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันไฟปุา ในพื้นที่ปาุ อนุรักษ์โดย
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง

10,500,000

10,500,000

2.6 กิจกรรมจัดทาแนวปูองกันไฟปุา ในพื้นที่
ปุาสงวนแห่งชาติ โดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮอ่ งสอน

5,000,000

2.7 กิจกรรมปรับปรุงอาคารที่ทาการศูนย์
อานวยการปูองกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

2,200,000

2.8 กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา
2 แผ่นดิน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารราบที่ 17

801,000
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งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

5,000,000

2,200,000

801,000

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
30,687,000

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

-

6,000,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

24,687,000 ปรับลดรายการที่ 2-6 เนื่องจาก
ควรศึกษารูปแบบและได้ผลสรุปก่อน

3.1 กิจกรรมศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสมในพื้นที่จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

6,000,000

3.2 กิจกรรมก่อสร้างบ่อฝั่งกลบขยะตามหลัก
สุขาภิบาลและจัดหาครุภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ร่วมกับ เทศบาลเมือง
แม่ฮอ่ งสอน

16,357,000

16,357,000

3.3 กิจกรรมก่อสร้างระบบบาบัดสิ่งปฏิกลู

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ร่วมกับ เทศบาลเมือง
แม่ฮอ่ งสอน

2,000,000

2,000,000

3.4 กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนและขยะอันตราย

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ร่วมกับเทศบาลเมือง
แม่ฮอ่ งสอน

600,000

600,000

47

ความเห็น

6,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

3.5 กิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ตน้ ทาง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่ลาน้อย
ร่วมกับ
อบต.แม่ลาหลวง

3.6 กิจกรรมก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ตาบล
ปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมือง
แม่ฮอ่ งสอน ร่วมกับ
อบต.ปางหมู

รวม

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

730,000

730,000

5,000,000

5,000,000

103,031,300
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56,244,300

19,900,000

26,887,000

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย
หน่วยดาเนินการ งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่เสนอขอ ที่เห็นควรสนับสนุน ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน
1 โครงการปกป้องสถาบันและ
การปรองดองสมานฉันท์

14,937,600

6,300,000

8,637,600

1.1 กิจกรรมอบรมให้ความรูถ้ ึงความเป็นมา
และความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,000,000

1,000,000

1.2 กิจกรรมเดินรณรงค์เสริมสร้างความ
เข้มแข็งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

500,000

500,000

1.3 กิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแกนนา
ในการสร้างความปรองดอง

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

2,000,000

1.4 กิจกรรมอบรมสร้างจิตสานึกที่ดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,300,000

1.5 กิจกรรมจัดทาป้ายสร้างจิตสานึกที่ดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

100,000

100,000

1.7 กิจกรรมปกป้องสถาบันและการ
ปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่อาเภอ
แม่ลาน้อย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอ
แม่ลาน้อย

3,000,000

3,000,000
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1,300,000

-

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

1.8 กิจกรรมปกป้องสถาบันและการ
ปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่อาเภอ
แม่สะเรียง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอ
แม่สะเรียง

300,000

1.9 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเมืองสามหมอก
น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และบรมวงศานุวงศ์

สานักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

5,000,000

1.10 กิจกรรมสร้างจิตสานึกน้อมนาพระราช
กรณียกิจพระมหากษัติรย์สู่ชุมชน

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

500,000

500,000

1.11 กิจกรรมฝึกลูกเสือชาวบ้าน

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 337

1,237,600

1,237,600

2 โครงการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

28,896,100

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

300,000

5,000,000

-

-

28,896,100 เนื่องจากการแก้ไขยาเสพติดมี
แผนบูรณาการ ยาเสพติดที่มีส่วน
ราชการที่เกีย่ วข้องได้ตั้ง
งบประมาณรองรับไว้แล้ว

2.1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
แบบบบูรณาการ
2.1.1 กิจกรรมการบริหาร
จัดการแบบบบูรณาการ

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5,498,000

51

ความเห็น

5,498,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

2.1.2 กิจกรรมเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่
เยาวชนนอกสถานศึกษา
"เยาวชนอาสาพลัง
สร้างสรรค์สังคม"

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,848,000

1,848,000

2.1.3 กิจกรรมสกัดกัน้ ยา
เสพติดในพื้นที่ตอนใน ใน
การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6,084,000

6,084,000

2.1.4 กิจกรรมเสริมสร้าง ที่ทาการปกครอง
การมีส่วนร่วมของหมู่บา้ น/ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุมชนในการป้องกันยาเสพ
ติดตามแนวทางประชารัฐ

3,984,000

3,984,000

980,000

980,000

2.1.5 กิจกรรมจัดชุด
ปฏิบตั ิการออกลาดตระเวน
หาข่าวพิสูจน์ทราบพื้นที่
แหล่งซุกซ่อน และเส้นทาง
ลาเลียง สกัดกัน้ ซุ่มโจมตี
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดกัน้
และนาเข้ายาเสพติดตาม
แนวชายแดนเข้ามา
พื้นที่ตอนใน
ณ หมู่บา้ นเป้าหมาย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สะเรียง
/ กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 337
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ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

2.1.6 กิจกรรมสกัดกัน้
การนาเข้ายาเสพติด
ทั้งทางบกและทางน้า
ในพื้นที่ชายแดน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับ
กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 337

100,000

100,000

2.1.7 กิจกรรมสกัดกัน้
การนาเข้ายาเสพติด
ตามแนวชายแดนในพื้นที่
อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนร่วมกับ
กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

980,000

980,000

2.1.8 กิจกรรมประชารัฐ
รวมใจต้านภัย
ยาเสพติด

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนร่วมกับ
กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

270,000

270,000

100,000

100,000

2.1.9 กิจกรรมการควบคุม ที่ทาการปกครอง
สถานการณ์การแพร่ระบาด อาเภอปางมะผ้า
ยาเสพติดพื้นที่อาเภอ
ปางมะผ้า
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ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

2.1.10 กิจกรรมเสริมสร้าง ที่ทาการปกครอง
ความเข้มแข็งกองทุนแม่
อาเภอปางมะผ้า
แผ่นดิน

300,000

300,000

2.1.11 กิจกรรมสนับสนุน
ด้านการข่าวเพื่อทาลาย
เครือข่ายยาเสพติด

หน่วยเฉพาะกิจทหาร
ราบที่ 17

600,000

600,000

2.1.12 กิจกรรมสกัดกัน้ ยา หน่วยเฉพาะกิจทหาร
เสพติดตามแนวชายแดน ราบที่ 17
และพื้นที่เป้าหมาย

1,700,000

1,700,000

2.2 กิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4,800,000

4,800,000

2.3 กิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้แก่แรงงานในและนอกระบบ

สานักงานแรงงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

852,100

852,100

2.4 กิจกรรมอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
ในสถานศึกษา

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

300,000

300,000

2.5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่เป้าหมาย

กรมทหารราบที่ 7
กองพันทหารราบที่ 5

500,000

500,000
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ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

3 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
24,335,400

3.1 กิจกรรมปรับปรุงติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน
-

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน
-

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

24,335,400 ปรับลดทั้งโครงการเนื่องจากเป็น
ภารกิจของส่วนราชการควรนาไป
จัดทาในแผนของส่วนกลาง

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
แม่ลาน้อย

15,880,000

15,880,000

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,462,200

3,462,200

600,000

600,000

3.2 กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
3.2.1 กิจกรรมฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของชุดรักษา
ความสงบเรียบร้อยประจา
หมู่บา้ น (ชรบ.)

3.2.2 กิจกรรมรณรงค์ลด ที่ทาการปกครอง
ละ เลิกเหล้า อบายมุข
อาเภอขุนยวม
ภายในพื้นที่อาเภอขุนยวม
โดยการฝึกอบรมกลุ่ม
อาสาสมัครเพื่อนาไปขยายล
ในชุมชน/หมู่บา้ น
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ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

3.3 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบูรณา
การด้านการข่าวและความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.3.1 กิจกรรมชุมชน
ตารวจภูธรจังหวัด
เข้มแข็งป้องกันแก้ไขปัญหา แม่ฮ่องสอน
อาชญากรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
3.3.2 กิจกรรมฝึกอบรม
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ข้าราชการตารวจในด้าน
การป้องกันอาชญากรรม
และความมั่นคง
3.4 กิจกรรมอาสาสมัครตารวจตระเวน
ชายแดนร่วมรัฐบริการประชาชน

450,000

450,000

ตารวจภูธรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,943,200

1,943,200

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

2,000,000

2,000,000
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ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ น
พัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและหมู่บา้ นยามชายแดน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
5,359,280

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน
-

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน
1,659,280

4.1 กิจกรรมปรับปรุงติดตั้งหอกระจายข่าว
ประจาหมู่บา้ นพัฒนาเพื่อความมั่นคง
พื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,700,000

4.2 กิจกรรมออกตรวจติดตามหมู่บา้ น
ชายแดนและหมู่บา้ นยามชายแดน
เพื่อความมั่นคง

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,071,000

1,071,000

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบอนุรักษ์
ในพื้นที่ปา่ ต้นน้าอย่างยัง่ ยืน

สานักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

388,280

388,280

4.4 กิจกรรมขยายผลโครงการกองทุน
แม่ของแผ่นดิน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,000,000

4.5 กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์กับทหารเมียนมา

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

200,000
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งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

3,700,000 ปรับลดรายการที่ 1 จานวน
1,700,000 บาท เนื่องจากเป็น
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และปรับลดรายการที่ 4
จานวน 2,000,000 บาท
เนื่องจากการจัดทากองทุนเป็น
ภารกิจของส่วนราชการ
1,700,000

2,000,000

200,000

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

5 โครงการการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และการป้องกันและ
ลดอุบตั ิเหตุทางถนน

4,626,000

5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ หนึ่งตาบล
หนึ่งทีมกูภ้ ยั

สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

5.2 กิจกรรมอาสาสมัครจราจรร่วมป้องกัน
และลดอุบตั ิเหตุทางถนนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ตารวจภูธรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

5.3 กิจกรรมประชารัฐร่วมใจเตรียมพร้อม
ป้องกันภัยในบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รวม

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน
-

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน
3,193,000

2,743,000

2,743,000

450,000

450,000

1,433,000

78,154,380
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งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

1,433,000 ปรับลดรายการที่ 3 จานวน
1,433,000 บาท เนื่องจากเป็น
ภารกิจของส่วนราชการ

1,433,000

6,300,000

13,489,880

ความเห็น

58,364,500

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่เสนอขอ
ที่เห็นควร
ที่เห็นควรสนับสนุน
สนับสนุนภายใน เกินกรอบวงเงิน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ
วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

24,798,400

18,931,400

9,000,000

886,000

4,981,000 ปรับลดในกิจกรรมที่ 2
ซึ่งเป็นภารกิจ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1.1 กิจกรรมด้านการปรับปรุงและก่อสร้าง
ถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด
1.1.1. กิจกรรมปรับปรุงถนนและทางน้้า
ล้นผ่านสาย มส.4012 แยก ทล.1250 บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บา้ นกะเหรีย่ ง)

ส้านักงานแขวงทาง
หลวงชนบท
แม่ฮ่องสอน

9,000,000

1.1.2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศั น์และ
ทางเท้าในเขตพื้นที่เทศบาลต้าบลปาย
ต้าบลเวียงใต้

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปาย ร่วมกับ
เทศบาลต้าบลปาย

4,981,000

1.1.3. กิจกรรมเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอ ที่ท้าการปกครอง
นกรีต (Asphaltic concrete) และเสริม อ้าเภอปาย ร่วมกับ
ไหล่ทางสายบ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5 – บ้าน
อบต.แม่ฮี้
ทรายขาว หมู่ที่ 2 ต้าบลแม่ฮี้

4,957,900

1

4,981,000

4,957,900

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

1.1.4. กิจกรรมปรับปรุงผิวทางด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายรุง่ โรจน์
หมูที่ 1 ต้าบลแม่ลาน้อย อ้าเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยดาเนินการ

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่ลาน้อย
ร่วมกับเทศบาล
ต้าบลแม่ลาน้อย

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

4,752,500

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

4,752,500

1.1.5. กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม ที่ท้าการปกครอง
เหล็กสายเชื่อมทางเลี่ยงเมือง - แท้งค์น้ากุง อ้าเภอแม่ลาน้อย
เปา หมู่ที่ 8 ต้าบลเวียงใต้ อ้าเภอปาย
ร่วมกับ อบต.เวียงใต้
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

886,000

886,000

1.2.1 กิจกรรมก่อสร้างห้องน้้าแหล่ง
ที่ท้าการปกครอง
ท่องเที่ยววังปลา หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่สะเรียง อ้าเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เทศบาลต้าบลเมือง
ยวมใต้

221,000

221,000

51,943,529

38,193,529

1,382,200

1,382,200

1.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงและกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2.1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้้าปา
ยตามพระราชด้าริ

ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรแม่ฮ่องสอน

2

13,750,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

2.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
โครงการพระราชด้าริ ศูนย์บริการและ
พัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด้าริ

หน่วยดาเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.1.3 กิจกรรมพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์แม่สะเรียง ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับ
ทต.เมืองยวมใต้

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

575,630

575,630

13,357,699

13,357,699

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

2.1.4 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์หมู่บา้ น
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทใหญ่ วิถีไต วิถี
พอเพียง (Tai Yai Town)
2.1.4.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมไทใหญ่ วิถีไต วิถีพอเพียง
(Tai Yai Town)
1) จัดท้าป้ายชื่อสถานที่ส้าคัญเป็นภาษาไท ที่ท้าการปกครอง
ใหญ่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
อ้าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
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1,480,000

1,480,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

2) จัดท้าป้ายชื่อถนนเป็นภาษาไทใหญ่
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

200,000

3) ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม
ส่องสว่างข้างถนน (สิงหนาทบ้ารุง)

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

5,000,000

5,000,000

4) ก่อสร้างอาคารศูนย์ไทใหญ่ วิถีไต วิถี
พอเพียง (Tai Yai Town)

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

5,553,000

5,553,000

5) ปรับปรุงภูมิทศั น์บา้ นผาบ่องไทยใหญ่
ทาวน์

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

1,098,000

1,098,000
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งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน
200,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

6) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรูช้ ุมชนบ้านผา ที่ท้าการปกครอง
บ่อง
อ้าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

3,927,000

2.1.4.2 กิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนาและ
บริหารจัดการเมืองแม่ฮ่องสอน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

2,770,000

2,770,000

2.1.5 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดแหล่ง
ท่องเที่ยวจุดชมวิวห้วยกุง้

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบเมย
ร่วมกับ อบต.ป่าโปง

2,000,000

2,000,000

2.1.6 กิจกรรมพัฒนาถนนคนเดินตรอก
แหล่จอมกัน๋ (Lae Jom Gun Walking
Street)

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
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300,000

3,927,000

300,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กีฬาและผจญภัย

2.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม

2.2.1 กิจกรรมแข่งขันไตรกีฬาพิชิตยอด
ดอย ปั่น วิง่ ว่ายน้้า

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

2.2.2 กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาชาวดอยชน
เผ่าสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,000,000

1,000,000

2.2.3 กิจกรรมจัดท้าถนนสายดอกไม้
บานตลอดทั้งปี

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,100,000

2,100,000

2.2.4 กิจกรรมแข่งขันการปั่นจักรยานตรู
เดอแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,000,000

3,000,000

2.3.1 กิจกรรมงานประเพณีปใี หม่สากล
ชุมชนทุกเผ่าชาวแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

1,000,000

2.3.2 กิจกรรมงานประเพณีแห่พระ
โพธิสัตว์กวนอิม

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

500,000

500,000

2.3.3 กิจกรรมจัดงานประจ้าปีเพื่อส่งเสริม ส้านักงานจังหวัด
อาชีพและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

1,500,000

1,500,000
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2,000,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

2.3.4 กิจกรรมงานประเพณี
ปอยส่างลอง

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

1,000,000

2.3.5 กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

1,000,000

2.3.6 กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,200,000

3 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

3,700,000

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและอาสาสมัคร
น้าเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย)จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,200,000

3.2 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับแหล่งการ
เรียนรูก้ ารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (smart Mae Hong Son CBT)

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

3.3 กิจกรรมค่ายเยาวชนผู้น้านันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

300,000

7

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

1,200,000
2,000,000

200,000

1,500,000 ปรับลดกิจกรรมที่ 1
และ 3 รวม 1,500,000 บาท
เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมาย
ซ้้าซ้อน โดยให้น้ากิจกรรมที่
1-3 ไปรวมไว้ในกิจกรรมที่ 2
1,200,000

2,000,000

300,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

3.4 กิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านการโรงแรมและที่พกั จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

200,000

3,500,000

2,500,000

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,500,000

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจและกาแฟ
เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,500,000

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

200,000

9,000,000

4.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์
เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยว
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งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

5,500,000

2,500,000

-

กิจกรรมดังกล่าวมีความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ แต่ควรให้
จังหวัดไปพิจารณาทบทวน
ปัจจัยการผลิตในการอบรม
และส่งเสริมการตลาดควรให้
พิจารณาเพื่อบูรณาการกับ
โครงการอืน่ ๆทั้งนี้เพื่อไม่ให้
เกิดเป้าหมายที่ซ้าซ้อนกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร การเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

4.4 กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
และผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

800,000

800,000

4.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร และ
ร้านอาหารปลอดภัยให้ได้รับรองมาตรฐาน

ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

700,000

700,000

4.6 กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าเกษตร
ปลอดภัยชุมชน

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

500,000

500,000

4.7 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

1,000,000

9

1,000,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

5 โครงการส่งเสริมยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

10,200,000

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

1,950,000.00

8,250,000.00

-

5.1 กิจกรรมการออกแบบ พัฒนา และท้าต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภณ
ั ฑ์

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

5,000,000

5,000,000

5.2 กิจกรรมจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่าย
การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

3,000,000

3,000,000

5.3 กิจกรรมส่งเสริมการจ้าหน่ายสินค้า OTOP
ในระดับอ้าเภอ

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

250,000

250,000

5.4 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
และยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชน

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,550,000
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1,550,000

ความเห็น
รายการที่ 1-2 การพิจารณา
คัดสรร ควรเลือกผลิตภัณฑ์
OTOP ที่มีศักยภาพโดดเด่น
และควรมีรายงานผล
ของรายได้สินค้า ที่น้าไป
จ้าหน่ายมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

5.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

200,000

200,000

5.6 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

200,000

200,000

6 โครงการวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวระดับชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,000,000

กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตร
เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม

-

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

-

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

3,000,000 ขาดรายละเอียดในการ
พิจารณา และกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายไม่มีความ
ชัดเจน

6.1 กิจกรรมเวทีประชาคมและวิเคราะห์
เพื่อจัดท้าแผนพัฒนา

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

32,430

32,430

6.2 กิจกรรมฝึกอบรมตามแผนพัฒนา

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

41,130

41,130

6.3 กิจกรรมอบรมการพัฒนาสินค้า

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

41,130

41,130

6.4 กิจกรรมอบรมการพัฒนา
การท่องเที่ยว

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

41,130

41,130
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ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

6.5 กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะในการจัดท้า ส้านักงานเกษตร
แผนบริหารจัดการท่องเที่ยว
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

41,130

41,130

6.6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศั น์

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,530,000

1,530,000

6.7 กิจกรรมจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

450,000

450,000

6.8 กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

358,700

358,700

6.9 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยวัสดุ
การเกษตร

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

450,000

450,000

6.10 กิจกรรมติดตามและประเมินผล
โครงการ

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

14,350

14,350
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ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

7 โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP
ในหมู่บา้ น OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

700,000

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
-

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน
-

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

700,000 ควรบูรณาการร่วมกัน
โครงการส่งเสริมยกระดับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
เนื่องจากเป้าหมายซับซ้อนกัน

กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
และวิสาหกิจชุมชนอาเภอปางมะผ้า
7.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ น
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

28,350

28,350

7.2 กิจกรรมสร้างทายาทผู้ประกอบการ
YOUNG OTOP

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

78,700

78,700

7.3 กิจกรรมพัฒนาสินค้าชาติพนั ธุส์ ู่สากล ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

14,300

14,300

13

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

7.4 กิจกรรมฝึกอบรมงานหัตถกรรมและ
การประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

436,000

436,000

7.5 กิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP (Product) และสินค้า
ที่ระลึก

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

119,650

119,650

7.6 กิจกรรมจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

23,000

23,000
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ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

8 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมชาติพันธุ์ เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

8,310,000

6,660,000

1,650,000

-

2,120,000

8.1 กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมชาติพนั ธุช์ าว
ดอยแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,120,000

8.2 กิจกรรมมหกรรมการแสดงนกกิง่ กะหร่า-โต

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,650,000

8.3 กิจกรรมสุขภาพดีวิถีแม่ฮ่องสอน

ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,000,000

2,000,000

8.4 กิจกรรมร้อยปีวัฒนธรรมไทยใหญ่ ร้อยดวงใจ
ทุกศาสนา ร้อยความร่วมมือชาวประชาภายใต้
"ออกหว่า แม่สะเรียง" ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต้าบลแม่สะเรียง

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับ
ทต.แม่สะเรียง

1,500,000

1,500,000

8.5 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
(อ้าเภอปางมะผ้า)

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
/อบต.ในพื้นที่

600,000

600,000

8.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

440,000

440,000
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1,650,000

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

9 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

8,500,000

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

2,000,000

400,000

400,000

9.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภายใต้
Champaign “เปิดเทศกาลท่องเที่ยวเมืองสาม
หมอก”

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

9.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ภายใต้ Champaign “มนต์เสน่หแ์ ม่ฮ่องสอน”

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

500,000

100,000

9.3 กิจกรรมจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ (IMT-GT) ตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซีย
สิงค์โปร์

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,000,000

1,000,000
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งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

6,100,000 รายการที่ 1 และ 4 ควรใช้
งบกลุ่มจังหวัดเนื่องจาก
กิจกรรม
ทั้ง 2 กิจกรรม ไปด้าเนินการ
นอกพื้นที่ กลุ่มจังหวัด
จ้านวน 5,000,000 บาท
และปรับลดกิจกรรมที่ 5.2
และ 5.3 จ้านวน 1,100,000
บาท เนื่องจากเป็นภารกิจ
2,000,000 ของส่วนราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

9.4 กิจกรรมจัดท้าคาราวานรถยนต์เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกับกลุ่ม CLMV (กลุ่มอนุภมู ิภาค
ลุ่มน้้าโขง) และจีนตอนใต้ เพื่อจัดท้าเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัด

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,000,000

3,000,000

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

900,000

9.5.2 กิจกรรมจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์
ส้านักงานการ
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีความปลอดภัย ท่องเที่ยวและกีฬา
ส้าหรับนักท่องเที่ยว
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

100,000

100,000

9.5.3 กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์โรงแรม ส้านักงาน
ที่พกั และชุมชนท่องเที่ยว ปลอดโรค
สาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

1,000,000

9.5 กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9.5.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นมาตรการด้านความปลอดภัยด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ

17

900,000

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

10 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
โครงการตามพระราชดาริของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

5,000,000

งบประมาณ
ที่เห็นควร
สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงิน
2,000,000

10.1 กิจกรรมจัดแสดงและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพในจังหวัดและต่างจังหวัด

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

3,000,000

10.2 กิจกรรมจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการตามพระราชด้าริของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,000,000

2,000,000

122,151,929

75,234,929

รวม
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งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน
-

30,636,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน
-

16,281,000

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ งบประมาณที่เห็นควร
งบประมาณ
ที่เสนอขอ
สนับสนุนภายใน ที่เห็นควรสนับสนุน
กรอบวงเงิน
เกินกรอบวงเงิน

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดน
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน

129,370,000

1.1 กิจกรรมศึกษาพื้นที่จุดผ่อนปรน
บ้านห้วยผึ้ง อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่อสอน

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

1.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงถนน
สานักงานแขวงทาง
เชื่อมโยงทางการค้าชายแดน ก่อสร้าง หลวงชนบท
ถนน คสล. มส. 3004
แม่ฮ่องสอน
แยกทางหลวงหมายเลข 105
บ้านแม่สามแลบ อาเภอสบเมย

9,900,000
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24,800,000

93,210,000

11,360,000 ปรับลดรายการที่ 1 จานวน
2,000,000 บาท เนื่องจากมูลค่า
ในการค้ายังไม่มากนัก และ
กิจกรรมก่อสร้างอาคารหน่วย
พิทกั ษ์ปา่ จานวน 9,360,000
บาท ซึ่งเป็นภารกิจของ
ส่วนราชการรวมปรับลดทั้งสิ้น
เป็นจานวน 11,360,000 บาท
2,000,000

9,900,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณที่เห็นควร
งบประมาณ
สนับสนุนภายใน ที่เห็นควรสนับสนุน
กรอบวงเงิน
เกินกรอบวงเงิน

1.3 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงถนน
สานักงานแขวงทาง
เชื่อมโยงทางการค้าชายแดน เส้นทาง หลวงชนบท
น้าเพียงดิน มส 3018
แม่ฮ่องสอน
แยกทางหลวงหมายเลข 108
บ้านน้าเพียงดิน ตาบลผาบ่อง
อาเภอเมืองฯ

9,900,000

1.4 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงถนน
สานักงานแขวงทาง
เส้นทางการค้าการลงทุนและการค้า หลวงแม่ฮ่องสอน
ชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทาง
แม่สะเรียง-แม่สามแลบ ทล.1194

50,000,000

50,000,000

1.5 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เส้นทางห้วยต้นนุ่น ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่ ดอยเวียงหล้าและก่อสร้าง
อาคารหน่วยพิทกั ษ์ปา่

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 สาขา
แม่สะเรียง (เขต
รักษาพันธุส์ ัตว์ปา่ ดอย
เวียงหล้า)

52,570,000

43,210,000

1.6 กิจกรรมพัฒนาตลาดการค้า
ชายแดนของอาเภอสบเมย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสบเมย

5,000,000
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งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

9,900,000

5,000,000

9,360,000

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

2 โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการค้า
การลงทุน การค้าชายแดน และการ
ท่องเที่ยว

งบประมาณที่เห็นควร
งบประมาณ
สนับสนุนภายใน ที่เห็นควรสนับสนุน
กรอบวงเงิน
เกินกรอบวงเงิน

6,495,850

6,495,850

2.1 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้าน
การค้า การลงทุน การค้าชายแดน
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว Outgoing

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,373,525

2,373,525

2.2 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้าน
การค้าการลงทุน การค้าชายแดน
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว Incoming

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,622,325

1,622,325

2.3 กิจกรรมตลาดนัดการค้าชายแดน

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

500,000

500,000

2.4 กิจกรรมจัดแสดงและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP 3 - 5 ดาว และการเจรจาธุรกิจ
การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

1,000,000

2.5 กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ปลูกต้นไม้ 2 แผ่นดิน แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 2 แผ่นดิน ประชุมสัมมนา
ผู้ประกอบการ
และจัดตลาดนัด 2 แผ่นดิน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอขุนยวม

1,000,000

1,000,000
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-

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน
-

ความเห็น

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

3 โครงการส่งเสริม ยกระดับสินค้า
ผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ

งบประมาณที่เห็นควร
งบประมาณ
สนับสนุนภายใน ที่เห็นควรสนับสนุน
กรอบวงเงิน
เกินกรอบวงเงิน

11,100,000

9,300,000

3.1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปแม่ฮ่องสอน
สู่ตลาดสากล

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,800,000

2,800,000

3.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่มีเอกลักษณ์

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,000,000

2,000,000

3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
และส่งเสริมธุรกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
แม่
งสอน ชย์
สานัฮก่องานพาณิ

4,500,000

4,500,000

3.4 กิจกรรมแม่ฮ่องสอน Road Show

1,800,000

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน

1,800,000

0

1,800,000

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รวม

146,965,850
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40,595,850

95,010,000

ความเห็น

11,360,000

